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 س ۸۲4 ٤ ینالیکشت كودرا ےس ۸۱۳ ؛رکعذخا س ٦۲٤ ۰ انا ود ودرا -- 4۲۱ ۰ یضارا ۂرادا-۔
 --4۳۲ !تاکوکسم س 4۳۱ «تفایقو هسیلا س 4۲4٩ «هفولع ۱4۲۸ «یناطباض تثیھ یرجیکی

 ۰447 ۰ رانایتسرخو رایلناع ۳ ؛رعشو تایدا -- ۳۸ «نوئفو مولع س 4۳۳ «یرامعم

 راج وو رو جار یا وا وا و

 ا زی مس

 یتہامو تاحفص كناطسو نورف

 ءایلاتیا هداطسو نورق س +0۱ ٴ'یغلروطارپمیا ب رغ هداطسو نورق ٤4۹ ۰ قرش هداطسو نورق

 . كنايناپسا س 46۸ * هسلارف هداطسو نورق س 404 ۰ یسیقرت كناينال هداطسو نورق سس ۲
 ۰٦٤٤ ۲ هجیت س ٦٤٤ «هیسور هداطسو نورق س 15۳ "یغللارق هرتلکنا س ٠٤٤ ؛یلکشت

 PONY یھ کان اچ

 سل -<ے مح 4 A ےہ

 راوابات یلکنر

 (ہدتکواەحولرس) ۰ ۰ 2 دب رب اپ مریدلیپ ہدیلوبکی

 ۱۹ a :. ۰ یرورح كرلذایتس رخ ندنکوا كتیب وی١ نب دلا جال

 ۱: یخ یو تپ ا نەیلیمیسقام یجب دب

 "۱ NR 1 كن وسل الاوقود هدنامز لراش ین

 ۳۳۷ ا ا کے : یشیک هنلیا مور كرایلنامع
 اس بک ایک و ۰. . . دمحم ناطلس ماف

۶ 



 تاجردنم سرھف

 )٠۰۳۰-۱۰۲٢( یاسفناكرایبقوحلس «یروهط عراق و حلس ۔۔ لصف یجب رب

 ءرلەفیلخو رایقوجلس --(۷۲ ءیسسأت کو قوجلس هدنا را س ۲٦۷ ءرایو نغو رایقوجلس
 --۲۸۰ ءیران وک كوص كنالسرآ بلآ -- ۲۷٦ ءنالسرآ بل ۲۷٤ -- ٢ ءرایلسنا زیب ورايق وجلس ۴

 ۰۲۸۲ "یرلفلخ كهاشکلم س ۲۸۰ ؛هاشکلم ؛یرلیقوجلس ناسارخ

 كوص كراقوحلس « هدلص تابراحم ءیراقوحلس نوا لصف یتکیا و

 ی . ( ۱۰۵۲-۱۳۰۰ ) یرلئامژ

 رايق وجلس س ۲۵۹۲ ۰ نالسرآ 7 < رایلسناژابو رايق وجلس بس ۹ ءرایقوجلس هدقس زا

 بس ۳۰۱ ٩ لەڈئولاماو نالسرآ چلیق س ۳۰۰ «یرافلخ كدوعسم س ۲۹۴ ,یرلهبرام بیلص لهاو

 ٣٠٦ «رایقوحلسو رایلناع -- ۳۰۳ «ءرانینال هدهرنیطنطسق س ۳۰۲ «بیلص لهاو نالسرآ چلیق

 ؛ كب ناّمع "یرانوک كوص كرايقوجلس --۳۰۵ «یرلفلخ كنيدلاءالع س ۲۰۸ *یسالیتسا لوغوم
 كارایقوجلس س ۳۱۵ « یراتفایقو تاداع كرلیقوحلس -- ۳۱۴ “لاها " قیئدم قوحلس س ۰
 ۰۳۱۷ «میانص هدرایقوجلس س ۲۱5 یسیرامعم زرط قوجلس - ٦ ؛یضارشا بابسا

 (۰-۱۳۸۵ ۰) ردقهتسهب رات هە وص وق ءیرود یق رت هلرلسلناعع لصف یجم ر

 لوصا ء یسیضارا كنیزاغ نامع س ۳۲۲ ء یسیسایس یاهد كنیزاغ نامع س ۴۲۱ ۰ یزاغ ناّمع
 س ۳۲۷ ۰ یلاحوتف كنیزاغ ناثع -- ۳۲۵ ؛یمسەیسایس تابسانم كنیزاغ نامع س ۳۲۵ *یسەرادا

 --۳۳۱ 'یزاغناخروا س ۴۲۹ ؛یرلنامز دلوص كنیزاغناثع س ۳۲۸ ؛یرلورصاح هسور و قیزا

 هيتلام :ەبراحم ہلرایلسزا زیپ -- ٣۴۲ "ودرا «تفایق ؛هراپ «هیلخاد تاسیسأت -۳۳۱ «یطبض كتيمزا

 دل رایلن مع س ۳۳۷ ۰ سونیزوقاتناقو یزاغ ناخروا س ۳۳ ءیطبض كنيسهرق س ۲۳۳ ؛قیلزاو

 مور س ۳۸۴, یسهبراح هرقنآ س ۳۵۲ " دارع ناطلس یجنرب -- ۳۵۰ *یراشیک هنیلیا مور
 ؛ یطبض كن هبلف س ۳۸ « هدهاعم هليا هزوکار س ۳۹۶ یقیدنص برص س ۳46 ۰یرفس یلیا
 بس ۳۵۸ «یناحوتف لیامور س ۳۰۰ «هیراح ہلرابرص س ۲۵۵ « قاقنا هدنملع رایلناثع س ۵

 ۳۵۸ "هوصوق «یرفس برص س ۴٥٢ «یرفس نامهرق - ٦ ؛سوقین ورد ۲ «كب یجواس

 هلخاد تافالتخا یسهب راحت هرشآ <« دیر اب مرردلم .س لصف یجنکیا

O ۲تی ھہ ےن ھو و ےہ  
 س ٣٦٣ ۰ یرفس ی وطانآ - ۳٦٣ ' رایلسنازیہو دیزیآ س ۲٣٦٦ ۰ یلچ بوقعی ؛دیزیاب مریدلیپ

 هسلازاب "۳۲ » یسەب رام نادیم یلوبکی س ۴٦٣ "یناعوقو یلوطانآ -- ۴۹+ 'یرفس یلیا مور
 رافالتخا یلخاد - ۳۷۲۰۶ ارکوص ندنسهب رام هرقل | -- ۴۷۰ «كنلروج و دیزیاب - ۳٦٣۹ "هلخادم

TYEیسوم و دق س ۰ یسەرصاح هینیطنطسق ؛یلچ یسوم س ۳۷۵ ۲ نامیلص نیاز ےہ  

 خشو دمت ناطلس س ۳۸۱ ؛یسەیرحب هبراح ی وبیلک س ۳۷۸ "دم ناطلس ېلچپ ۲۷۸ «یلچ

 ' دارح ناطلس یجنکیا س ۳۸۳ «ینافو كدمت ناطلس 'یسە)ثسم یطصم همزود -- ۳۸۲ «نیدلاردب

 س۳۸۵,ییاق و یلوطانآ -۳۸۸ «یسهرصاح هینیطنطسق -۳۸5 ؛یسەلثئسءیطصم ھدازہش - ٦

 هل رلراجام و رلب رمص - ۴۹۱ ۰ یسهرصاح كيلالس س ۲۵۱ "ییاقو ییامور س ۴۹۰ ۰ اشاپ چکروی

 -رآ و هروم -- ۳۹٣ «یسهرصاح هلراو س ۳۹6 «شونای یداینوهو دارم ناطلس س ۳۵۹۲ ۰« را

 ٤٠۰ ادارع ناطاسو كیردتکسا س ۲۹۹ '؛یسەیراح هوصوق یجنکیا س ۴۹۹ «یرفس قلدووات
 ۰4۰7 «رایاناّمع هدنکوا سنازیپ -- ۰0 راقلرضاح هنحتف هینیطاطسق س 4٩۰۲ «دشناطلس اف

 . (۱۳۰۰-۱۵۵۳) یتدم یلناعع هدنرود قرت س لصف یجنجوا
 4۲۰"تلود ناکرا س ۰4۱۸ ؛رلهاشداپ --1۱7 «تنطلس سیسأت س ۱6 «ییهام كنتیندم یلناثع

 هفیعع

۳۹۷ 

۲۸۹ 

۳۳۱ 

۳۱ 

۱۵ ۰ 



 یوم جرات ب

 ا رام 40۷-008۸0 ) مرتا  لصف ینجوا

 یجنچوا -- ۱۲۸ ۰ دراودا یجنکیا س ۱۲۵ ۰ یرلهلثسم ایچوقساو لاغ ۱۲٤ «دراودا یجب رہ
 --۔۳ ٤'یب رح لکەتفچ س ۱۳۴۳ «یرتاه یندرد ییادناخ رتساق ال س۱۲۸ ءراشیر یجنکیا «درا ودا

 ۰.۳۵ ! یجیات كن رح لک هتفچ

 نو PT E . ۱۲۷۲۳-6۱2۹۲ ااا ےہ لصف ید رد

 س ۱۳۹ « قیھام كننادناخ غروبسپاه س ۱۴۳۸ ؛ی القتسا كرایلهرچ وسا س ۱۳۹ 'راغروبسباھ
 ؛ رلرهش--۱4۲ « نامرف نوتلآ س ۱46 ۰ لراش یلایمهو ۱4۰ «ینادناخ اره وابو غروبنسکول
 یجنشب نوا ۱145-2 « راغروپسباه هدرصع یجنشب نوا - ٥ «یرلفلخ كلراش ۱۵6 ۰هزیاه

 ۰۱4۸ « هیعامجا تایح -- ۱٦۸ «ایئالآ هدرصع

 . (۱۲۸۶-۱۵۷ ) تاماظنو نناوف «یراقللارف ایربیا س لصف یش
 ء زیکتروپ «تاماظن هدنراقللارق ایربیا ۱٥١-- ءیرللارق راوانو نوغارآ ۱٥١-- «یرللارق لینساق
 ۔اظن اینولاماق س ٠٥۹١ ءیتاماظن نوغارآ ۱٥١-- ؛یتاماظن را وا ۱64 «یاظن لیتساق - ۲

 ۰۱6۸ ءایربیا س ۱۰۷ «ینام

 . (۱۲۳۰-۱۵۸۰ ) كتملف «هفراعاد ءایوانہدناقسا - لصف ینا

 كنملف -- ۱5۲ « كنملق -- ۱٩۱ * یداحا رالاق ۱٦٠ "هفرایاد - ۱٥۹ ۰ جهورو «جهوسا

 ٥٦١ مسرو یرامعم--۱7۵«نوتفومواع -- ٦٦١ "یلاها «رلرهش س٤٦۱ «مییانص س ۱٩۳ ؛یراج

 . (۱۲۱۸-۱۵۵۹۲) اسلکو قلاباب هاشارود هدانلاتا ءالاتا لص ید

 --۱۷۰«نالیم ۱٦۹-- ءی وپان س۱۹۸ «ءهسنارولف ۱۹٨۸ "كيدن و س۲٣١ ؛ایلاتیا هداطسو نورق

 'هسئارولف--٦۱۷ ؛هيبدا زک ارح هدرصع یجنتلآ نوا س۱۷۲ هایتنا رود ھهدایلاتبا - ۱ امور

 ۱۸۲۲ تعنص كيسالق س ۱۸۰ «لماکت هدتعنص --۹ « لی دن و «نالیم «ییو اب بس ۱۷۷ ۲ رایج د هم

 بر - ۱۸۷ «یرلایاب نوینوآ --۱۸۷ «قلایاو اسیاک --۱۸۰ «قلشارتلکیه --۱۸۳ ٩یرامعمس
 نوا و یجندرد نوا س ۱۹۰ ء یرایلاحور سلجم هسنارولف و لاب ۱۸۸ «قلیربآ هدنساسیلک

 ۰٩ «اسدلک هد رصع یجنشپ

 . . ۰ . . . . ۱٥٢١۱٣۹۰( ) راراجام ایوب س لصف یجحنزاکس
 س ء۱۹۷«سوه ناژ س ۱۹۰ ۰ تاحالصا ید ؛والسهچ هو س ۱۹۳ « لراش یجندرد هدایمهو

 ء رایلناعع هدناتسراجام -- ۲۰۱ « یندناخ نهوونآ «راراجام - ۲۰۰ ؛یسەجیتن كنبرح تیسوھ
 ۰۲۰۵ ق٘ادناخ نوللکاژ - ۲۰۵ ؛نؤوروق شابنام ےت ٣۳

 )۱۲٤۰-۱٤۹۲( ٠ یراتموکح ناقااب ءراسور ءاینولوب س لصف یجنزوقط
 نورق س ۲٠٠٠۶ یرافلخ كريعزاق - ۲۰۷ ۰ ریعزاف كوبوب س ۲۰۷ «یلکشت كنغللارق اینولو

 ۲۱۷«یناشنم كن ووقسوم -۲۱«رافوقسوم هدنسهرادا لوغوم --۲۱64 هاینولو هدنتیامن یطسو
 تالیکشت ران همور س ۲۲ «ران همور «یراتموکح ناقلای ے۔ ۱ ؟هیسور هدنتب اهم یطس ونورڈق

 تالیکشت كرابرص س ۲۲۸ « رارافلب و رابرص س ۲۲+ «رانهمورو رایلنامع س ۲۲۳ ءیاماظنو

 ۰۲۳۰ « یاماظنو

 RODE هه عیانصو تراحم 6 را رهش هداطسو نورف س لصف ی وا

 ۲4۱ 'ییانصو تراجت مالسا هداطسو نورق - ۲۳5 «عیانص --۲۳6 "تراجت س ۲۳۲ ءرلرہش
 ؛هعتها "یرللو تراجن هجیلشاب --۲44 «تاکوکسم هداطسو نورق س ۲4۲ ؛یراجت زیونح كيدنو
 یطسو نورق --۳4۷«ییازایتما كنیراتیعج فانصا س ۲٤١ «یرلتکرش تراحت هداطصونورق -- 4

 ؛تاسیرد ۰ رابتکم ٥۰ «تاداقتعا و قالخا هداطسو نورق - ۲4۵ «قیهام كنعیانصو تراجن

 ؛ زرط كيلوغ « عیانص س ۲٥٢ «مولعو تاییدا --۲6۲ «ینایدا نیتال هداطسو نورق - ۱
 هداطسو نورق س ۲۵۸ « قیصوم س 6۷ ۱ هینییز میانص س ۲65 ؛ قلشارتلکیه س ٦

 ۰.۲1۹۰ "تاعارتخا هداطسو نورق -- ۲٥۸ «تفایق
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 تاجردنم سرھف

 یراەبراحم بیلص لها
 هعیعع

 ۳ (۱۰۷۰-۱۱۰۰) بیلص لها یجمرب «قرشهدرمصع ىج ر نوا لصف یم رب
 بس ۷,یساسیلک همان ؛سدق س ٦ "یرلتموکح نایتسرخ هدقرش س ۳ «یراتموکح مالسا هدقرش
 هدهینیطنطسق س ۱۱ ؛قکرح كبيلص لها س ۸ ۰ یسیناحور سلجم نومراق « بیلص لها یجنرب
 ۰ یطبض كد هیک اطنآ س ۱۷ ۰ یطبض كتهفروا س ۱٩ «بیلص لها هدیلوطاتآ س ۱۵ «بیلص لها

 ۰۲۲ ؛یطبض كسدق س ۷

 هدرصع ینکیبا نوا « یرلکاکب قنارف هدقرش س لصف ینکیا

 ۲۷2 ۰۰ ۰ ده ۱۱6-۱۹۹ تل لها
 'رافنص یرکسع س ۲۵ ینالیکشت كرانایتسرخ س ٠٠ ؛یرلکلسنرپ هیروس -- ۲٤ یغللارق سدق
 ۰۳۹ «بیلص لها یجنچوا -- ۳1 «یساّملآ ندرانایتسرخ كسدق س ۳۸ «بیلصلها یجنکیا س ۲

 كن هساص تابرام ء بلص لها هدرصع یحنح وا نوا لصف یحنح وا

 EW ممه GANA ال

 س4۸ *بیلصلها یجتزکسویجندب -- ٦٤ "هیبیلصهب راع یجنتلآ و یجنشپ س 4۳ ۰ بیلص لها یجندرد

 كنب رلهبراحم بیلص س ٠٥ ؛قیھام كنب رلهب رام بیلص لها س ۳ «یوص كني رلهبراحم بیلصلها
 ۰۵۸ "یعات

 یرلتموکح یرعو قرش یایوروا

 ۹۰۶-١٠١) ٣ )ته لوصا «ناکداز ءرلولی وک ءکلکب رد لصف یجم رب ۱

 -دازآ ٦٦-- ؛رلربسا ٦٦٦ «هعببنس14 «رلهاکلام هكوو «رلولیوک-- 1۴۳ «یراتیادب كکلکبهرد

 كالکی هرد -- ۷۱ ۰ رلهیراغنآ «فیلاکت س 1٩ «رایکریو -71۸ ۰رلروینهسو رلولیوک 1۷ «قلیل
 «یرلوآو یرلوناش «یرانوهن ود هیلاوش ۷٣ كلهيلاوش - ۷4 «ناکداز --۷۳ «قیهام كنسەرادا

 ۰, راقحوچو راس داق هدنسهرادا كلکب هرد بس ۳ « یفئاظو كاکب ه رد س۸۱ «تماعز +تیعیات دین ۸

 لوصاو ییاداع كلكب مرد س ٩ ۸٦ یرارحتمدخ روبتهس - ۸۵ «نایهر هدنسهرادا كلکب ورد س

 ۹۰ "هیلدع --۸۹ ؛ی ارق حلص ؛هیهلا هکراتمو حاص -۸۷ «یرانو وا درج و رابرح --۸۷ «هرادا

 تاداع هیلاوش -- ٩۳ ۰ لماعت س ۹۲ رلازج " مرج فارتعا ۹۱ ۰ والود --4۱ «یلادروا-

 ۰۹۰ «یراتموکح كلکكب هرد --۹۳ "قالخاو

 وہ تے مد هد AAS U) ا
 --۹4۹ "ناژیا «پیلیف یجنتلآ س ۹۷ «ییایسا كنبرح هنس زو ٩۹٩ «ییرح هنس زو هدهسلارق
 هکود سل ٣ هساووب جسم ۱ یطبض كەلاَق ے۔-۱ '؟یمەیراحع یسەربق 6۵ ٩ ودرا ییا

 س ۱۱6 «یجیاتن كنبرح هنس زو --۱۰۹ ؛لراش یعندی --۱۰۷ ؛لراش یجنتلآ س ۱۰6 «ندلق
 بس ۱١٢۷ " ول یجنرب نوا و لراش (ملاظ س ۱۱۷ ءیئول یجنرب نوا ۱۱١ «ینادناخ اینوغرو

 'نونفلاراد - ۱۲۱ ءیمەیمومع سلاج ۱:۸ 1۲۰ «یسهرادالوصا هسنارف هدرصع یجنشبنوا

 ۱٢٢ هيلدع «هیلام ؛ودرا س ۱۲۱ ؛+وتنلراپ
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 ۸۱۵ ولآ
 Assise زسا
 Alexius سوسک لآ
 Indominicata اناق نمودن أ

 Edel لدأ

 Edelknecht تخ هنقلدآ
 Infason نوذاغن أ

 Ecu وکه
 Ecuyer ے وکه
 Hommage " ژاموا

Investiture TET 
 Oxford دروغ قوا

 Unterwalden نەدلاورەتوا

 Uri یروا |
 ۸6 زور
 Humaniste تسیناموا
 9 رهتنر ها رف نوا

 Ordalie یلادروا

 Azincourt روشەزا |
 Avignon نوشوآ
 71-۸ نهوونآ |

 Imagier هس ژاعا

 ت پ «ب

 Blois اوولب

 108 نو

 Boniface ساغے ون
 Bauer ره واب

 86 ڑور

 8661107 نەتکید ه
 Banalité هتىلااب

 یراەجزسنارف كدالک ضمب لکشم یظفلت

 81000 وقسەللە ور
 Prêvot ووەر

 Potestatis سیب اط هن و
 Prélat ال هرب
 66 قراره
 ۲٢8٢٢۶ فیتیعرب
 Poitiers هاوو
 Temple لیما
 Turcopole لو وقرو
 Taille یا
 Tudore رودو
 Tribum du peuple لیوود نوہرت
 Teneur رونو

 ز هو ء3

 Dominus سونیمود
 Don نود
 Donjon نوژنود

 Doge ژود

 Décaméron نورەماقەد
 Dienstmann نامتسشد
 [008 71 .. نهلق کود
 Ducatus سواقود
 Réserve ورەزەر
 Rustici ج یسور

 Ritter نو
 Ricus Hombre ربموه سوق ر
 Renaissance سااسهور
 Jean Huss سوه ناژ

 Gentilhomme مولیتناژ
 Jovis سیووژ

 Jongleur وواغ وژ



۷٤ 

 دالملادعب

 .یونفلاراد هاو ۰۵

 دوو یلارق ابولو و ناتسراجام ۰

 .یلافو كنيئول

 کلم كالراش یج درد روطاربعا ۱۳۷۸

 هداسیلک - یتا سقت هنیرالغوا
 . نوینوآ ءامور :قلیربآ

 ۔زؤا لراش یجنتلآ یل ارف هسنارف ۰

 .رلقاسامرآ هللا رلیلاس وغ
 .یلافو كنهلق وناژ هدهرتلکنا ۹٤

 . یسسأت كننونفلاراد غرهیلدیاه ۷
 یج ر - یسهرام نادیم هوصوق ۸۹

 ناطاسمرب دلب-ینافو كدارس ناطاس
 . (۱۰۲-) دیزیاب

 ندنسضارا سنازب هدیلوطا ا ۰
 .یطبض ہدالراەچراب نالا

 .یطبض ندنف رط رلدلن امع كن اتسرافاا ۳

 هدازاشا قشاع .یهراحم یلوبک ٦

 . ین رات
 جوەورو ہقراعاد . یداحارالوق ۷

 . یسەمشلرب كحهوساو

 .راساوورف ناژخرؤم-یادباخ یجبدەم و ورم

 هدیزیاب مریدلس هدهرق آ كکنلروع ۲
 ناطلسیلح -رلفالتخا یلخاد -یسهبلغ

 ےگ

 .ینافو كکنلروع ۱ ۰ ۵

 نونا یشردشلر دلراسلک ٥٦
 -یلدبادتع یناحور ساج هد(هزبب)
 . یسسات كن وتفلاراد غیزہی ال

 تاب اپ چوا-یسی احور سلجم سن اتس وق ۶۲

 . یساملیقای كس و هناژ . یصناب اب رب هليل نع

 هدیلوطا [- یه رحهبرام یلوبیک ١٦
 . ینایصع ید كبافطصم هحیلکهرو

 رب یلم هدایمهو ایرانی تاسوه ۹
 .یسسات كمزىلابسوس

 یوم حیرات

 دالیملادعب

 - E تخم کر وا هدع رق

 كن راه یجنشب یلهرتلکنا

 . یساغاط ىلارق

 ۱4۵۱(۰-) دارم ناطلس یجنکیا

 1 یداہ وه .تاقفوم یشراف هسلازب

 ۱ ردنکسا هدقلدووأ رآ . هب راحم هلش ون اب

 قاسم کب

 ا ۶5 عاق هدب رح یراق هب ہرتلکنا

 . قرادناژ ی مه اظن كنس هلم تب دوج

 ۳ ۰ یجبدەمود امزوق هدهسنارولف -

3 

 | هسنارف

ET 

۱ ۶ ۹ 

 تا بس ۳ ٹینس اوم سب

 )دام ین هوا یک رک

 ۱ ۱ - یسهبلغ هشواب یدانوه

 عب هدنسهرا رادووا رآ ۳

 . یراشتا

 ٤ .یساحور سلجم لاب ۱

 ۰ یسەحلاصم ساررآ ۱ 2 ۴ ۵

 ۲ نر ادیلک برغو قرش ہدەسئارولف ۹

 ۳ .یسەمشلر

 ٤ نکس هنعیانص ایلاتا كهسناروف ||
 یسالوا "۳

 ٭یسەبلغ  رابلن امع - ا ۱6 4 ء

 .یلیکشت كن ودرا یمئاد كلیاہدەسنارف ۱: ۵

 ۱ ناقساو هارد وت اب \ ۷

 هساحور سلاح هے رزوا یسادروش وق

 ابا - یاعاپاق نر سم
 ٭ یسهبلغ هداسالآ

 رلیلن امع -یدا ا كنساماصابباتک ٠

 .ىرلم ا طبض یناتسبرص
 .دحم ناطلس حاف ۰
 كوص هدامور كق ردهرف یجنحوآ ۱۶ ۲

 ۲" یسەمیک جا هرزوا قمل وا روطاربعا

 ٣ ریدنا(ع كن هبنبطنطسق طرفندن 

 یش



 میاقو سرهف

 دالملادعب

1° 

۱۲ ۷ 

۱۲ ۴ 

۱۳ ۹ 

۱۲۴ ۸ 

TY 

۱۲ ۷۵۹ 

ٰ 
1 

۲Y۸ 

 ۹: ؟ قو ےچ

| ۱۲۴۸ 4 

\ YARA 

 ین

 ییراه یجنچوا لارق ثوتنلراب

 .یسهغا قییضت
 لوىق یتیمالسا كنررا ان هبس ور

 .یرلغ |

 لئاخیمكنغلروطاربعا نیت الهدسن ازبب

 لحمضم ندنفرط سوغولوتهلا

 هدامور - راسوغول و هلا ۰ یشدیا

 ۱ .یذوف زسنارف

 . یسهمشلرت ها جەورو ثنادمالر

 (۱۲۳۱) یسامغوط كنم ر هيكل هتناد
 ندنفرط یناطاس رصم كەك اطن ]

 .یدادرتسا

 .یکرح یثراق هسنو كنیئولنس

 - هیبیلص ةبراع یجنکوص و یجندب
 قالرا كا كونفومولع كيتسالوقس
 6 نوتابهژور 6 نەکاداموط :یرود

 .سونغام سوربلآ

 .قحایس ہدایسآ قرش كنولوبوقرام
 ارم وب كغروسب اه نوف فلودور

 . یسهملغ هراقوطوا یپ لرق

 .یىافو ٹو ازم الوقس شارتلکسھہ

 كرازب ونج .یسەبلغ ه هزیپ كراز ونج
 ی را هطآ الا و هقىسروق <« اسدراس

 نوجمآ هبرح تیک اح ی رلغ | طبض
 .٭راحم هدننپ رلیاکی دیو هلاراز ونج

 ۔اغ نامع یلغوا -یتافو كلورغوطرا

 - ىست | سيس ا: یتموکح یلن اتع كنب
 ورغوطهز کد هرقو ہص ص كل رل لن امع

 .یرلهملب رلبا
 كنبضارا یهدنلآ ران اتسرخ هدسدق

 ۰ یلدا هل "الماک

 .(۱۳۰۳-)سافین و یجزکس اا ٤
۱۲۳۲۹۹ 

۱ ۷۲ 

 . یس راع هل رالارق هسنارف كسافسوت

 كدرا ودا یجنر یارق یهرتلکنا

 دالملادمب

۱۳۰۰ 

9 9 

(Nay 

۷ 

۱۳۰۸ 
۱۳۰۹ 

9 E 

۱۳۳۷ 

۱۳ ۸ 

۱۳۳۰ 

۱ ۲۷ 

۱۳۳۸ 

۱۳۳۹ 

۱۳۰۲ 

NNE 

۱۳:۸ 

۱۳ ۵ 

\ ۳ 

۱۳۰۸ 

۱۳۹۰ 

 شد

 تا

 نزکلریو هدعاسم ندنفرطوتنلراب

 .یشا لوبق یغمالآ وکر و
 نالا + یر دشلنمرج كنایسورپ

 هب (اوه) ند (رهدوا) كن راهیلاوش
 .قش احردق

 .یضارقاكننادی اخداب را هدب اتسراجام

 قرالوا هعفد كیا كرملءف ین درد لارق
 - یشا توعد یهیمومع سلاح

 . یىایصع كنیلاھا هدردنالف

 . ینافو هد را ودا یجنکیآ ی ا رق ہرتلک سا

 ءقادناخوڑن ۲ هدناتسراجام

 رلاپاپ ی(نوینوآ )ثامەلق یجنشب یاب
 . یسمەل| ذاخ ارقم ن وا

 .یرااطبض یهسور كرا امع

 . یماخ ادراودا یجنکیا یلارق ہرتلکن ا

 ۱ ۰ نادیاخ اوولاو هدهسنارف

 ناب وهم سلجم كنسوتنلراب هرتلکنا

 .یادشا ہناعاو

 :یرلضرمعت كلبا هسنازب  كرلبلن امع
 . یسهملغ كنبلاها هدردب الف

 .یسهلدام كرلاوولاو هل ا راه ژاطن الہ

 ۱ اس ول و كني و كوب وی لا رقناتس راحام

 یا دلا هد تخم

 . ی رفظم (یسەریف) كرازیلکنا

 نالآ هدغارب - او هدهسنارولف

 :٠ نا كنم وئغلا راد

 .ینامرفنوتل | :هالراش یجدرد لارف

 ۔یراشیچک هنیلبامور كرلیلن اع
 ناطلس یجن رب -ییافو كن زاغناخروا

 ۔ردا ۱۳۳(۰) یطبض كن هملف .داص

 ۱۳۰۵(۰) یطضص كه

 (یني هر ) ہدننیب هسنارف ەلاەرتاکنا

 ۰ : یسەحلاصم

 نار ر . لراش یجنشب یل ارقەسنارف

 . نەلقەكود



1:۷ ۷۴ 

 دالیملادعب

۱۱۸ 

 89ھء

۱۲۴ ۲ 

۱۲۴۷ ٤ 

۱۲ ۹۰ 

۷۱ ۲ ۲۲۹ 

۷۱ ۲ ۳ 

۱۳ ۳ 

 یوم خرات

 كفلا اى هدننامز ناسونا یجنچوااہا
۷ 

 . قم کج سلک یا تک ومن استکا

 ہدننیب رافلهو هلبا رثتفواتش هداسالآ
 یر هعزانم تنطلس

 كنلحاس قطلاب لیا یسیس ا: كن (انیر)
 راد (درونسقوا) ۔یلردعلنمرج

 .یسسات كننوتفلا

 هلا یھب وشک كاس ونا یینج وا 2

 ارحا ك هدملص برام

 :ران دیالارتشا.(۱ ۲۰ -) یلدا
 .ك دیوو ناز

 نیتال هدنر كنفلروطاربعا ینازب

 روطاربعا - یسسأت كنفلروطا ربعا
 ك هوودراللب و اوورفودوغ «نهوو دلاب

 ہدنقرش كدنفس رح «یرارفس بیلص

 . یتسک احكکيد و

 درلاوو ژل آ هدنن ونجح تی هبساارف

 .یس4 راع

 هد(ازولوط) كنم رلن ایتسیرخ ای ایسا
 تبملاغ رب یغطق یثراق هرل رغم

 كنساسرلک (سنهر) -یرلغا زارحا

 هی رامرلقحوح - یساعالشاب هنساشنا

 . یسهیبیلص
 لارف اساگا كتسوکوا یہ کیا لارق

 هناژ ی لا رق ہرتلک ا هللاوطوا یجندرد

 .ی باغ هد(نیوو)
 .یساح ور ساجم نارطال

 یخ درد

 يانا كزنتق رط قینمود نس

 كنم راه یجنچوا ی ارق هرتلکنا

 . ی افو

 هدیاتسراحام كنهردن ] یجنکیا لارت

 راجام هلانامرف نوتلآ کیدتا رشن
 و عضو ینسیساسا نواق

 ین كره ؛ رط نکسسنا رف

 دالملادعب

 اہ ہرا

۱ ۷ 

۷۱ ۸ 

 رد رکاب

۰۱ 

 ۱ "۹۰ی

۱ ۷ 

۷۳۳۹ 

۱۲۸ ۶ 

۱۲۲ ۸ 

NEE 

۱ ۲ ۵ 

۲۵ ۳۶۸ 

۱ ۲ ۵ ۰ 

\ ۲ ۱ 

۱ ۲ ۵ 

۱ ۲ 

1 ۲ ۸ 

 راد سراب -یلول یجزوقط لارق
 ۱ ۳ رود كن ونفلا

 .راوغهرغ یجزوقط اہ اہ
 | یجنعب كم ردهر و یجنکیا ارعا

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

 | هدسدقو یک ارتشا هب هيدملص هب راح

 وک ان

  لارت بی هل | لیتساق تاب و هل

 هب هیطرق - دن اندرف یجنج وا

 ۱۱ .یطیض كن هيلا
 ۳ دنتیعم ك لورعوطرا ك ربل امع

 ۱ | راد مرا یراەلک هب یلوطات ۲
 ۲ یسیسات كن ونفلا
 یرارہش تا ہلا قدردهرف

 لا هدننب

 .یدورو هاب وروآ ۳۳9
 ی-هلداحم هلا اب كق ردهرف

 ۱۱ ۰ یر شیک رانا ہدەسور

 1 . ی اوز كنتي دم سور
 ۱ اع جینغیل كرالوغوم .رفصا هکلم

۷ 
۱ 
: 

 | هنسهرادا لوغوم كەيسور ۰ یس٭
 ۱ ۰ یسهمریک

 ۱ | «یدادرتسا ندنفرط رلمالسا كسدق

 .یساحور سلاح نوبل

 دا هظفام یی(هطانرع) كرل رغم

 یلومان هدارنوق ی ۶ درد -یرلماس

 یسالآ
 یسعا هدلآ ینابرتسوا كراقوطوا
 ا كركي نالار هدقرع
 روطاریعا كلرلهب دلب .یداحا نار

 ۱ .یسەلخادم هنتسایس

 (۱۲۷۳) تنطلس هلصاف هدا الآ

 یسهلداحم یساسا نوناق هددرتلکزا



 ٥د اللا دعب

۱ ۰ » » 

۱۰۳۷ 

۱۰7۴ 

۲ ۷ ۰ ۱ 

 ۷۱ اون

۱ ۰ ٩ ۵ 

 لوبق قیمالسا ہدایسآ كرایقوچلس
 .یرلغ |
 .یسعاطبض یناسارخ كکب لورعوط
 تال یفلخ - ینافو تک لورعوط

 ینعا ه رام هلسن از كن السرآ

 .كلملا ماظن یربزو - هاشکلمناطلس
 كننلن اطلس قوچلس- یتافو كهاشکلم
 .یروهظ كن ردیقوجلس مور -یلاوز

 هدنتل | یتسایر ثابروا یجنکیا باب

 هب را۶ هدساحور سلحم نان الٍ وط

 .تیمر هلرهس-یلر و رارق ٭هيبیلص

 -(۱۰۹۹-)هیبیلص ةبراح یجم رپ
 .یلطعبض كد هلا هک اطن آ

 هدهسنارف ںی كنغللارق سدق

 .یتئادبم ك هفساف كتسالوقس
 یسالوا عبا هاتسراجام ثاتسناورخ

 ا اا كنفذص راەیلبسمان

 .یاسقا كنتموکح

 .یرلتا ذوفن دیزل كرلسنرپ
 . یروهظ كن رلمقرش دیالور

 ها كباس ولا اق هلا نوغارآ

 . یسالوا قللارق لقتسم كزيكت رو
 ی( كبول) كنلودآ یجنچوا تنوق
 نیا سپاٹ

 . یعبض ندنف رط بیلص لها تا (هفروا)
 (۱۱-۹ :۷)هيبیلصۂب را یچنکیا
 . شش اخ هده روس كن دلارو

 رکذ هعفدكلبا هدخرا تااووقسوم
 یساع ولوا

 كرهژاطنالب ندنناداخ هسنارف

 راه یوا هی را

 و

۱ ۲ 

۱۷ ۷ ۰ 

۱۱۷۷ 

۱۱۸° 

۱ ۱ ۸۴ 

۱۱۸۲ ۱ 

۱ ۷ 

۱۱۸4۹ 

 یءرتلکذا - یلعیض ندنف رط ندلارو

 .یمەمتا هدلآ ین هسنا رف كني ر اهیجنکیآ
 قات وق لقتسم كایرتسوآ

 یسالوا زکص هنتي دم نالآ تب هن ابو

 . یسالر۲ ندلیتساق كبو
 ٹكابہوب - یلجم ( غروبسنغهر )
 ۰ یسالوا قالارف

 ندنف رطقیردهرف روطاریعا كالم
 رک

 كز رط كرم وغ ٣ یراہود مادر ون

 والس هل و یجب درد تن وق - یادم

 تعا سیسات رکن :هدايزهلس
 یسامالشاب كد رح اهم نالآ

 یسمتیک هامور هعفد یجب درد كق ردهرف

 . یسهلداحم كم اسبلک هلتموکح هد هرتاک نا
 ین الات راه یجن کیا 1 ہرتلکنا

 لک كنن ونفلا 1 "۳آ
 ۷ روش ایدرایمول ها روطاربعا

ETیسەحلاصم سان وو  

 یراغا لالقتسا نالعا كراراغلب

 -یسهبلغ هرلقنارف كنیب وان دلا حالص

 .یطیض ندنف رط نیدلا حالص ناز نو

 - راشیر یلکهرو نالسرآ
 یجنح وا یثراف ه ین ویا نب دلا حالص

 و -( ۱۱۹۲۳ = ) هيبیلص هبراحم
 روطاربعا : ردبا كارتشا هرفس

 «راشدر یلکهروب نالسرآ « قدردهرف

 .تیلیف یچنکیا

 : ید





 ۶ ٩ قهامو تاحفص كناطسو نورو

 ین رالوصا ووضوط لا كصس ءرکفف .یدشما روهظ رارکفتمو رازکسع راساس

 هدفرط یه . یدشمها روصق هظلر چھ هدنسعاسم «هدلاح یيدعا 9

 كناطسونورق تیاهن .یدشمالشاب هکلوروک ییدهلبا ناملغ كناحر زیما قوذ
 صخشر توطس رہ اهدو هو واهد ندامورو نانو یسا نور ایس یه ام

 .یدیا ابوروا «یځح رات صخش و :یدشعا روهط یخحرا

 ناشیرپ یفرظ كناطسونورق ہرضاحتیندم «شلواوحم یط-ونورف قترا

 یطسونورق «هسرشیت زیلبفرب تاورط رپ هکلصن ندنپاص كتابن رب شموروق .یدشم با
 هعوقو هدرش تاح طقف .یدشمهلا روهظ هرضاح تیدم هدندنساب روایضاقنا

 یسهدام هلداصو كلاقتسا ہللا یضام . یدشمالوا رسناقو زسردک «ددحش و نلک

 هلقمال وا تلاطع راحود تاس اکی ءشءامداصآەیە٭ رش تاصارتحا قوحرب هدنساسا

 یسسأت كنسبعاتجا ماظن یطسو نورق .یدشلوا راتفرک هبهضراعرب هقدلوا زار
 اهدیساملقم بولصراص كم اظن و یدمش؛یدشع اراتف رک هراقلانفقوح كب ینایوروا

 «شملواجصو جره هل راصارتحا قاروطارعاو قلاابءاملاسا .یدشمل والام هب ی اهم

 زوەدەسئارف .یدشمر و تحسس هنسمل وکو دناق یک زا ینرح لک هتفح ہدەرلکنا

 هدف رش .یدشمل وا ام رف مکح ہللا یراقلحا ویرلامش «یرللاتف شهدم یرح هنس

 ۔ هدیاسسات مدنجما یراهجاهمو كناطسو نورف هدییلود ینامع هلا یت دممالاسا

 زاملشالک |: یک ییدید كنس رندن رل عاش یطس ونو رق «45 رلهجاهم هاب وا.یدشملس
 قوغوب ءرادایرف لقجا :واباطع دولا وع الا رک د 6
 نالساق هراکزورربس < مدنجما سا یاوھوبرلەمداصم نالسای هل رالآ نمشدءراشلکیا ۱

 لئاقوب هرضاح تندم «نعمشیراق هنزکیدکن هدنروصر رادهولو ک داد ا7

 ً یدشم ہا روهط ندا شوشمو

 :رزفأم
 برات راده یمومع را «لوداراب ووه رب سرظن رب هنسیساس خراناپوروآ سوال

 ۰ ٤ دلح یوم را نیاتشاوا-- (هجالآ) یرلساسا ك رضع یجب زوقط نوا «نهلر هم اش ۲ دلج
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 یوم خرا £7۸

  هدلآ ہد یقلاروطاربیا برغ كرایلناعع یافو هدنروص رب ماکنهبان كحلاف طقف
 ٰ یتا عنامهنیرلع

 ۲ یتح . 2 ہلیرلشیا كسارمس یدنک یدوطارعا بص هدهرصوت

 ۱ 0 تک و بس راز رے نايك الو دو لب دداینالآ
  «یدنوم وجد قترا :یهخا رو سنرٍ ر قافوا ردتقمربع هن وطسهئارا

 ۱ ۱ .یدشملوا مماق هنیرب ریبعت رب جنلوک (یتکاح ناهج

  راچود ء شمس یذوشو توق هسرزوا ناجا اب كنساسلک قرش « ابا

 | | ترضح تیام . یدشملاق ہدّمعضو ر ضورعم ہزواحس اھڑ و شمل وا فعضص

 اچ روک ی رلشبا ہداباپ « شمشود هنسهک رد یسنرب املاتبار هد کو كناسع

 ۱ ا ادد رتلکنا یشراق هنسهب ونعم ترک اب كنلاباب ہدمرص و . یدشما لکشت تشهرب
۱ 

۱۱ 
3 

۱ 
 هناراکصالخ و یدبا «رلشم راقبح تبرجح هزاوا رى یمصمص < س وه هداسه و فله و

 1 . یدرلشما A ندنطباور ہناراکدسقن * كناباب یقلخ ہلیرلزوس

 ۴ یوطسو تک وع یانم كل ابا هلا قلروطاربمیا ًاراشعا ندحراب وا
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 یسهضوح نار « a وح ا نبا رر ناشیرپ هسرزوا یضارا یغیدنول

 7 یعوا . یدشملاق یسهرطاخ 11 مل | زکلاب كل باش ال سقه ءشعا باغ یتسا

 ۳ سال نایاشاپ یاذوه قلدوطارسعا < نرتک هدوحو یغل روطارسعا هد رصع

 ٦ ۱ تشک هنسهرص هفارغج تاربعت انداع ابلاسا

 | یاب ها لکشت داد رام وکی کی کی هدبغو ہدقرش لباقم کو

 سن ہی٥ رضاح تابح «تشه یسا۔ ایس چوا و «ایناساو هرتکتا ءہسنارف 9 هد ص

 1 :امع هدرز ءا یضاھنا ناشر ٹنفغلروطاربعا ساب ہدقرش ءشمالشاب ہںاع ال

 1 کک یراتموکح جموساو.هقداج اد هدلامش ؛ناتسراحام ءاب و ءاینولوب «یتموکح
 ۳ . یدشلدیا اشنا رلیارسو رلوتاش ءراعماح هدنرلا رح عساو كورش .یدشمهلا

 مملکت هحسال هدناتسراحام و ایولو سو ءشعا ممعل هدهدقرش یتبلدم ب

 ۳ كوو هدف رش یونفلاراد (غار) .یدشمالشاب ہیاملحا ران ونفلاراد < کلدا

 ۳ : .یدشعازاق ن دوش
 1 1 اوت: رله بلاح یتفد رظن ہداعلا قوف ندنگ ہدەع دق هنمزا . یدشلوا

 7٦ رو مک تلاعف نا د وه ید طقف مہم زد A اوروآ نو و

1 



 CNY ىىھامو تاحفص كناطسو نورف

 ردق هبارلا صوب ندنزفروک ایدنالنف «هکی دشلوا نامز رب .یدراسشمالشاب هیاع ولو

 ہروطارہیا هلی اپ یراسید « شم هنیرللآ كنیراەیلاوش نوتیوت لحاس نوتوب
 ااا كرەشلر ہلیاانا وتل ءان ولو ہدرصع یش نوا طق .ىدشملوا مبا

 . یدشلوا قفوم هطض رار کو ون ثب ندەسور یہ یز هتسهزا كلەىسور

 كعا لشع هدنلاح تموکح رب كووو لقتسم یقرع والسا « هدایوروا نامزوا

 .یدشمهلا زارحا تموکح و ینفرش

 هدرصع ىح درد نوا .هحنلوئروق ندنقسضت لوغوم شاوایشاوای هسور طقف

 ون .. یدشها لکم .تموکح و یی ضا طا: ھو وف ندنا لالقتسا زارخا
 .وروا در للوع وم «شلآ هنتمعبات یدنک ہدینرلکلسفر سور هدام ر ناع تموکح

 وع یناروطارپعا سنازیب ارکوص اهد . یدشلوا قفوم هطبض ین رار یهدا
 قرش یشراق هرامالسا هد مه ء یساحور سفر كرلسوودونروا مه راح «هحم وا

 هنسوهلیساو سنازیب هلتیهام وب و « شمەلیا باستکا یتفص یلثم کنفلئایتسرخ
 .یدشلوا و

 هب هم رات ا یبا یربآ ند کپ اوروا هدنش ادب دل صع یع وا 7

 یتیدلوا امرفمکح كنفاروطاربعا سنارب یر, ندرلهقطنم وب : یدشلرا 2

 وح نبار نالوا یروهظ دهم كنتوف ژن هلوراق هدیروا ؛یسهررزح هش ناقلاب

 ینامسج «الاتاو اینامرج «لوغ .یدبا امور ندیا لیکشت ی رقم كعلاباب هلایسهض
 ندراتکلم قرفتم رونولوا هراداندنف رط ایپ قرالوا یاحور < روطاربعا قرالوا

 رارادرس مالساهد ایناسا ٤ رالارق ییهقراعاد ايو نوسقاص «هرتلکنا .یدنرابع

 .یدرللکد دودعم ندنسازحا كنملاع قلئاتسرخ هدنسهرادا

 برغ « اپ : یدروییدیا لبثت تیصخش كو وب چوا یخیرات یطسو نورق
 : یدراو یرقم كونو چوا كتمصخش چرا و .یروطارإا قرش ؛یروطاربمیا

 . هيلطنطسق ء(نلوک) لە اشال سک ءامور

 و كردیا وع ینلروطاربعا قرش دمع ناطلس حاف ہدرصع یجنشب نوا

 ًارابتعا ندخمرات وہ .یدشعا سیسأت ینلروطاربما یلناثعرب ہدنرپ كخلروطاربما

 كسیلقرەپ ہلیا هبنطنطسف ندیا لیکشت یتافرع زکم كتییدم قرش
 .یدشلوا عبا هیابسا یسهریزج هبش ناقلاب نونوب ءشمع هنسهرادا یلنامع یرهش



 | یوم را ہا

 | لک هتسامشابای هرللحاسوت كنهسور هسیا لام انکا: ناروطوا هدنراوح ه وطو

 ارق هللا قطلاب « هدننب هنوطو ابلآ هلیا راسور هلتروص وہ هتشيا .یدرویلوا عننام
 ییا و كراسور .یدیادوجوم راعنام قوج ر بکیم ندماوقا یهدنهرآ زکد
 ںورای یراعنام و نوجما كمشلرب هلا اورواو قلوا یقالم هزکد یحرات كوو

 ۱ . یدردیا اضتفا قال

 ست اور "ء۹ شلاق هدنر هنب هسور طقف

 6 دو غوون ) رلیرسرس نلک ندجهوسا ہدنرلکوص كرصع یجمزوقط . یدشعا
 قبا كب یراقدلوا یلاوانیدناقما كنیرایدنک رانوب .یدراشلوا کاح هنیراوالسا
 رک وص «ی( دورغوون ) الوا ءرزوا قلوا یرلرهش كلبا كنهسور « راشع ون وا
 وررب قافوا هدالبایجسج یهدیقرشلامثنامزوا .یدراشمنا سسأت ی( فهک)

 ١ ,ینغعا لکشت یکلام

 رس وفدودح عرودارپ ءراشمالشاب هکم هل رلیا ران Ul هدلده رف هدورص ول

 دب بر تبا .یدراشلآ هنللا یرلتعاطا یماوقا یهدنس رەدواو هبل

 الکشت هسور طقف . یدشعا راشتنا هدناتسراحامو اولو ءاسضهو ءقلئامتسرخ

 | ساشسا ندرالسنازہ نالب را ندامور ینعب ندنساسلک ب غ <ییسهسهدم

 مئازیب هکمریدتبا لوبق یفلناتسرخ هدنتیاهن هلرصع یحنزوقط هری دالو یجت رب

 اں غ «یک ایمهوبواینولوب «هدكنهسو رآ رابتعا ندح رات وا .یدشلواقف وم

 را قوحر هسور هقشاب ندو دلا اپ ینح همه الوا لخادهتنالکشت

 هنازبب یک رلوالسا یهدناقلاب «هلتهج یفادنولو شلریا ند(هننطنطسق) ہلباماوقا

 ]رب اذک < یدضشمالشاب هکر کا ید وت یاب یصوصح «شالوا عبا

 اح لوعوم الماک نامہ هد رصع ینجوا نوا , یدشمالرنآ هد راد روهجحو

 اور هدنساننا یشنازوا وہ «شعازوا وہضوط هباپورواانسا .یدشمرک هنتلآ

 .یدشلوا قفوم هاعاق

 ۷ دشمهلبا ماود هني هدکمهلبرابا ورغوط هبهسور اپوروا ندفرط رکید

 ك رک هدوجو كنهربغص ماوقا یهدقطلاب رایلانولوب و رلنالآ « رلوانیدناقسا
 | (ام ور)و (اسوومل) راناما «ین(ایدنالنف) راساحهوسا «راشه ری ودبوقم یراعنام

 ۱ ساع هیورغوط ندورضوط هللا برغ راسور ًارابتعا ندخیرات وا ء راشلآ
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 4٥ قیمامو تاحفص كناطسو نورف

 رحه دل وا یسیماظنمکح كنيرلفارقا» یرب «هرقف کیا ندننامرف كناژ رسدرو

 كفللارق» هدیرکید ««هنکج هلدیازواح نوساوا هسرولوا هللروصه ره هبهسمکر
 «رءرقفدناع «هنفجهبع ولوا لیصحت ہراپ هکدلدیا هدعاسم ندنف رط یسیم ومع سلحم

 .یدا وتلرابو یروژ ابد یو نامت تیرح نامضالو و ییا ہدەرلکردا

 هل اهلطاب راکفاو تاداشعا یمهعاجا تمہ زلکنا ًاراتعاندخمراتوب قارآ

 ہدٴرامرآ طقف «شاربا ةف ونص لاها .یدشمهشا لکت رافنص قاطرب یرہآ ندنربرب

 هدوجو ناسا رب یلم «راشمشارب رانوسقاص هلرانامرون تیاہن .یدشمالاق عنامر چیه

 رب یلساساو یوق یسهرتلکنالرصع یحنشبنوا ًارابتعا ندخیراتوا .یدراشمربتک
 .یدشمهلبا لنکشت تلم رب دوج وکی «شههلا لوح ةتموکح

 دیرجت یهتلکنا رازکد ون طقف «شلوا عاح هزازکد ارک وص اهد ءرلکنا
 « یکی نیدلوا رادمهننشلت یلم سحەنموقزیلکنا .یدشم ادفتسم هد هنر وصهقشابندک |
 یک ر كوو ہنرازیلکنا هداطسو نورق .یدشم ریدتیا هظفاح ہد یر لکلزیلکناەراثا
 -اشاب هللا یرلاع مو یاحتفح «قافوا تباع یرارہش .یدہا رحاتر لو و هده

 ندمس و .یدروبتاص هردنالف «روبمروا هل ینکوہ كنيرلن و وق یتح .یدرو

 اعاد یثراق هنیرللارق هسنارف یتکلم وہ «شم ولو هدناسانم هلا(ردنالف) هرتلکنا

  هدیا كاردا زونه یتسحراخ دادعتسا هداطسو نورو تا .یدشمهلا هعفادم

 عج و طفح هدنسه ی وق نالوا یموزا نوما یزارا دلدادعتساو طقف .یدشمهم

 ر ندیا شح لالقتسا رکف و تیرح « نتم « لئاق :توف و . یدشمەلیا

 یلخاد الوا یتوقوب هرتلکنا . یدیا توق ییدریتک هلوصح ءدتلم بلق كجانم
 فداصت ردان هنلثم ہدنیرمشہ خراب هدارک وصلا 6 نا لامعتسا هدرلب رح یو

 .یدشمهللا فرص نوجما یسسأت قلروطاربعا رب قالرابو عساو رونولوا
 هدهدق رش هدءرصییدتی لکشن هل ر وص و هدب ی هرتلکنا یک 2 ترک

 هداطسو نورف .یدشمهلبا لکشت یتموکح والسار یب ۱

 ماتخ هدندودح اينالا «ایوروا .یدقو یسهطبار چسه نام هلبا اوروا كنهسو
 ندنزکد قطلاب هلرالاا وتل و رلاونف هدرصع یجزوقط هدهسور .یدروبل

 ها هد امنامرج ناولو هدنسهرادا ژنەلوراق هلا هسور .یدرونولو لا

 5 هرق .یدراو راوالسا ناروطوا هداننولو و او ءایواروم ءاضوب «رەدو
ِ 

 ۱۸۰ ٩ دلج : یوم را «قیفر دما ۱

۱ 



 یوم خیرات ۱ 1٤

 ۱۳ ا یللاصدوف ناسا رانامزو .ئدراضقا ہزادا ہدزرط ر
 «یک یرلکدتا تعاطاەنیرللارق یدنکیقلخ نامرون .یدراشمشمل | ہدەماظتنا ماظنو
 هدیدنامرون رللارقوب .یدراردیايسقتربارب ہلیرللارق یمئانغ «رارونولوب مرطم هدامناد
 یر کا «لوصانع .یدرلش!واقف وم هر هظفاحم هلش ال یتلاسم یلخادو یتاادع

 ا واح یئونرک ںوتاآ كنيرادج هلتفو هنلعءان .یدشلدبا قطت
  تیضارا .یدراشهریآ اجرا فان یکلع هدرانا یک یرامتا یسقتیارساو
 | رو یلکذا .یدراشلوا فقاو هنتمق یقبقح كتکلم كلرءربدتبا ربرحت یسوقو

 | دیدق یرلکج هلیاب هل و یتمیق كئبش نانولوب هدنرللآ ہللدوص وب رللارق نام
 کا فو انالآ ؛یدیش رب کی نوتیسب هداطسو نورق ہہرادا زرطو .یدرادما
 ا . یدرلشهمهربتک هنیرللقع ولردرب یءرادا ہلتروصوب یراتکلم یرللارق

 ۱ طاضتارب قیص یراەعبت نوتوب «نیسالوانوسلوا ناکداز «یرللارق هرتلکنا
 | صیصخ تراەمبت یتموکح بصانم ص وصخ هدارفارح هم هیلعکاحم .یدراشلآ هنتلآ
  یحاص كنیرلکلم زکااپ رانوب طقف ؛ یدنرکنز تیاغ یرلمبات . یدراشم یا

 | یرااولوبدرحتم كراەطا ءقافوا كتکلم .یدرازملدبا دع یروننهس ءرارونولوب

 اک ۱۸٢+ .یدووسدنا لیکشت تمضورب دعاسم ہدنوجی ا یرماوا قسطنكلارق

 | «درف یه هدنسهچراپ یضارا وب نانولوب هدنتب زکد هلا تکلم رب نمشد یک
 | نبعم رغ «دودحیهم هدتکلع .یدزامالوا یثرب هقشاب ندزیلکناو «یدیا زیلکنا
 | ددرت هدنفجالوا عبات هنسکناه ندلارق کیا نمشدهنیربرپ .یدشماملقارب هقطنم

 روس یرلیا ینتبدلوانالآ یو زسنارف هروک هراتصرف ندیا روهظ «نرتسوک
 دا یغیدلوا حبات ہروطاربیا نامز کیدهتسیا « هللارف زسنارف نامز ییدهتسیا
 ۲ ,یدشعلآ هلا ماظنرب نعم تکلم نوتو .یدقویرئا ندرارومنهس كوو ندیا

 . یساعولو لوقعم هبترم وہ كنيذوفت رادمکح « مظتنم هجردو كتموکح

 ۰ یدشمهلا روهظ هیسایس تبرح هدهرتلکنا < شلوا رحنم ههحشر لومامریغ
 كنهاظوو قوقح كمومع «یساعولو هدنتلآ لأ كدارفا مومع نامه :یبس هدكنوب
 هلیرکیدکی كسکیه ءیساع ولوب هدساع هلبا دازفا مومع كدرف رہ «یسالوا شما نمآ
 كلارق هدهرتلکسدا ندسسو؛یدبا یسالوا فقاو هنسهساذ تیاح قراتولو هدساع



 ۶ ۳ یسهامو تاحفص تكیاطسو نورف

 ہراەطا یتاصارتحانونوب دلرهدیا عسوت هدنرالحاس دیفسرحم «نوغارآ .یدشم هلبا

 کكرەملبا لکشت هدنهاکلف كنایناسا ءلتساق .یدشعا لیمشت هس رالحاس املاتاو

 هطبض ین( هطان غ) تیام .یدشعولو هدنالداردق هبهدار وص یشراق هرلمالسا

 یرلتموکح هطانضوراوان «نوغارآ ءلبتساق هدارکوص نامزرپ زا «شلوا قفوم

 .یدراشمرتک هدوحو تم وک ایناسا كلرەشلرب

 تدم لض رب هدیراهطا اناترب یک یسریزج هشابببا پر یر ا
 زا وہ ندایوروا .یدشع ولو و وصر یرآ ندایوروا یا ےس رب

 هقط ندیا لکشت ندراتلہک كنایناتبرپ رانوب . یدشلردنوک رارجاهم حلسم
 ندیا لیکشت یراهقبطوب . یدراشمهلیا لیکشت رلهقبط فلتخ هدنرزوا یسیلاهاو
 هرلهطا هلراترجاهم یلاوتم « رابلامور نیما ماود قوج كب یراتاحوتف :ییاها

 یهطآ كرهلك ندنسایدنامرون زسنارف «راوانیدناقسا هلرانوسقاصولفتآ ندیا البتسا
 ناشیراق هیلاها ی رب هلنامز روم ارکوص اهدو نایوق هنلاح هک.امتسم رب یعاد

 ۱ .یدرانامروب
 اوروا هلیرلدنک یرلا لوق یفلنانتسرخ لزا نوسقاصولغفن | تیاهن

 ہرزوا قلوا یماسدلک امور یناشنم «نامزوا . یدشمهلبا لیکشت هطبار ہدننی
 رب راکمارتحا و عبطم تیاغ هدتیادب اسیلک و « شلک هدوجو یساسیلک هرتلکنا رب
 ردیا طض یایاتیرب فود ایدامروت ىلا كملا ره تا رگ .یدشع ولو هدتعضو

 -اق امامت ثا فا ابوروآ هنلعءانس «شلوا لخاد هش زرا هسنارف هدهطا و زا
 قد کنا .یدا یروما یحراخ فرم كرتا ءمعیاقو وہ طرف .یدشمشر ٩

 هنس زو یتح ءراەب راحم یرلکدا ارجا یشراق هنلارق هسنارف یرلعوبتم «كرالارف

 یطورشم كتنکلم ہدنسیموم خیرات كنهرتلکننا هلیراهثداح میخ وا هلیب ینرح
 .یدشمامالوا راه یربثآت هقشاب ندکما تمدخ هننالکشت

 ۔ هطا ارات . یدتکلم ر قافوا تیاف هرتلکنا هداطسونورف «هققطایف

 طض ندنفرط رالارق نامرو یسهعطقلاغ .یدلکد عبا هب هرتلکنا یمهفاک كنمرلا

 قللارق رب درفنم ابحوقسا ء شمهمشکد چسه ادنالرپا .یدشلاق هلبلاح «شلدیا

 تمان تماعز ر كوو زلنا لصا :داطسو نو رو یت وا زاها وم
 هقشاب نوتبسب ندتکلع یه هداطسو نورق یهرتلکنا رللارق نامرون طقف . یدیا



 یوم خیرات ۲
 ا

 کتک وصح تالدبتهدحش راتر ارب هللراتدوجوم «هالنوا ادس رلیورغ یصوصخ

 ۱ .یدرلشمالشاب

 | یکے ییا هدو ره یه دلوا لوغشم هلسالاکشت  هسنارف 0و

 . ,یدیاد چی اسایسا :هدرلناءهک یدبا هرزوا كجا لکشتاهد كنایاس

 3۳ را نداپوروا اناا ند رات ینیدنولواطیض ندنفرط رابه اساسا
 |داناسنا هج راکس هنرالوح ہیروس نوجا كما طض یسدقم ضرا رانلاپوروآ

 ماو تلامش ءراشمامروط پی ندہاکترا یراتانج ہں ارادغكا راشی ودب وک

 . ییاعولو هدناحاهم یشراق ہرامالساہداینابسا طقف .یدراشلوا ناشبر 071

 ١ ہدعاق حضاو تیاغ نوجما هسو تاح یطسو نورق .یدراشمەمربتک هنب رللقع

 بش راتم وکح قافوا هجرلکس هدنفارطا یرلهل وقو یر: وژن ود «روسدیا عضو

 لنک ندقلوا مہا هایسحو راکفا هدنجراخ كنملاع تقیقح هنب طقف « رویلیا

 یک یرابراح بلص یلاحر یطسو نورق تب ہلاسح . یدروساراتروف

 ۳ تک زیوا ز .یدرومردشوف هدنشدب تا وو شمرف ہایراتعا تامقفوم

 اار ەبرک ترللقع ولردرب یناع ولوب داع روا ی هدنراشاب یاب رالارفو

 "پا ندیسو .یدراروشلاحهامراتروق یعوس را هدرلهفاسم قازواهحرلیآ

 | هد روص ر قالرا یر ندرل رصع < شلاق دلا مالسا فای یسضارا

 ۱  یتدنک یدنک هدایناسا « زامالشاب رالشاب هبا وطزوب هلاوز یتیندم مالسا ندیا
 .یدشلوا قف وم هایحا

  ربراح وہ .یدشعا ماود رصع یدب یمەلداحم یشراق یواش كا بسا

 یر رب هدنعارب وط ایریا ؛ یدشمهلدا ارحا یشراق هسدب ر سد « هموق موق

 یشداق هنیرلکلربما برع ددعتم «راقللارق ناتسرخ قوجر ندبا لکشت بقاعتم

 >و و لاوحا كنهریزج هش هدرصع یحنشب نوا . یدرلشع ولو هدنالداحم

 انےغ) هدوا .یدشلاق یتموعح بعر .ز.کلای هدارناسا .یدشمشلهداس نوتسل

  راواب هدرلنا < کی دملا لکشت قللارف نامتسرخ ترد ارک وص . یدیا (هدهط

 وفن هدایزلا هدنحما راقللارق نوئو «راوان . یدبا لتساقو نوغارا « زیکترو

 13 ی دشلوا بلقنم هنتموکح ھر رب قافوا ءارکوص ندقدلوا قفوم هباعازاق
 ۱ ترا رطوا ین اب تاردقم قرانازوا وغ وطەب یمالطا طبحمرحم «زکترو



 ۶ ۱ یهامو تاحفص كناطسو نور

 هسنارف هدرصع یجخ درد نوا تیاہن ء شعالهحراب هکدتک انوغرو .یدراشلوا

 تەباق یطض ندنفرط رائامرو كنهرتلکنا هدهرص و . یدشلا قاحتلا هنفللارق

 یلص لها اووژسلا ارک وص اهد . یدششار مقع ینسعاسم ک ەدى رغ كنفللارق

 هر وسا ہللا اوواص هدهرصوب ماتهتشيا .یدشملا قوس ورغوط هبونج یهسنارف
 4 یش وک شاب یداحا

 هدنسهقطنم با وص « هدننرغ بونج كنابنالا یسهدحتم ته ہرجبوسا
 هدرصع نشل نوا ,شموو ندنف رط ابلاتبا هدعب «بآ وص الوا .یدشعا روهط

 ینبدلوا راح یتتهام نمرج تشهو .یدشمهلیرلیا ورغوط هنسیداو (نور) هسیا

 بکر ندرارهشو رلولیوک ءهقشاب نوتیسب «شمتا عیاض یتیهام و هکدتک ہدلاح

 .یدشمربتک هدوجو هدحتم تهر ترابع ندرلق رع فلت «لکشتم ندرلەیحان

 .یدشءاروهطیتمو >(اوواص) هدنرزوا یدودح الاسا هللا اسوعرو هده صوت

 ۱ یدعم بوک ی دادنتنا كمورو ورغوط هانوعرو الوا «یتموکحاوواص

 هماملاتنایتهوکحوب یسهدحیتم تلہ هرج وسا ارکوصاهدو یسقرت كن هسنارف طقف
 .یدشمهلا روح هکملکح ورعوط

 نازل یا وضو .یدروسولو هد ضو ر هل وکشم هد یسهقطن نەز ول هدام عم

 ناکداز نایاشابهدرارپشو .یدکم ندنرلکلرونهش نانهر كنملفو نءررو هل

 تعانص مهم كا كنابوروا یرلرہش لوبو هبفامعم . یدراردیا شیعت هللا برح ٰ

 لنا اننوغرو یرلسنر هدئارف تیام ::یدا هدکما لکفت ین رک سم ا1

 هنماتخ كلاطسو نورو .یدراشما یک هکمریدشلر هدی رلهقطم نءهرول

 یی «شلوتروف ندن رلقلهشغراق كلکبهرد یسا «ندنذوف زیلکنا هسنارف ورغوط

 لا ذ یتتد رظن نولو كتهسنارف نامز وا .یدشلوا قفوم تاک | توقرب

 طض ی دودح لوغ یسهاق هناکی كنهسنارف .یدشمهلبا هحو هرافرط قرشو

 «راشلوالوغشم ہلیرلب رح املاتبا هدنامزوا یرللارق هسنارف طقف .یدشلوا كمما

 وی دنرآ یرلتوق «اوواص هللا هرج وسا هدانناو .یدراشمربحاق نداآیتصرر فر مهم

 ء هتنادناخ ایرتسوا الوا هلتهطساو یزبق كالراش اظ ءكْنملف .یدراشمالشاب هام

 .یدشاوارحنم ہرابرح یوم یش ره كنهسنارف .یدشعا قاحتلا ەبایناسساہدعب

 هدملاوح و .ید رلشماقعب ات هن اب داح «هف داص به راتک.ام یهدنس اناما هلا هسنارف



 یوم خیرات ۰

 اربا «قلایاپ :یدروسلیدبا هرادا هلتوق چوا تاناک نوتو :هروک هلثم برضرب

 اجو (llkl)> كنحینکیا «(امور) یرقم كنیم ر ندرلنوب .مولع «قلروط

 ۱ . یدیا (سراپ)

 ] «یدشمالشاب هلامعتسا نوجما یتسایس قللارق یوق ارکوص تدم رپ هسئارف
 1 ble . یدشمهلا ببقعت تسامس رب ناعم زامالشاب رالشاب هدزت ی وف «قللارف

 | .ىدشمتاهخادم هد هنتسابس هرتلکناارکو صاهدو هنیراشیا ایلاتبا ینالوطندنراەلثسم
 ٤ را طض یه کا مولک قود ایدنامرو ندنرلسات كنلارق هسنارف تیام

 ۱ ۲۳2 دقه ء یراقلخ كمولک . یدشم هلا توف بیک فاز اهد ندنعوسم

 ٢ کت ینلحاس عم نوو كتهسنارف | رک ےس نامزر «راشعلوو یی رام کل

 ۲ .یدشلوالصاح موزل هسا برح ہللا هرتلکناكت هسارف «نامزوا ۔ئیدراشمرکا

 ٰ دت راناسنا ملکتم هلباناسل نیع ہءہدننیب عوبتم هلبا عبات هدنجفنالشاب «هبراحمو
 ۱ اشو ود یان تەباق هد ادب كر صع یگدرد نوا .یدشلوا ترخ:ر

 ۲  هرتلکنا یر ندرلدو . یدیا هف عرانم هدننس یسنرپ زمسلارف یبا یا هسنارف

 po یعفنم كسئر یہا و .یدسا E بلمف یروا ءدراودا یارف

۲۳ 

as E 

 اان دنوک توادع یشداق هرازلک:ا . یدنلوا یلتٹدشو نوزوا برح ناک هعوقو

 وم یلم ہم دبا سام ہلمشد ر یحابای لی وہ هسئارف .یدشهالشاب هب اع را هن وک

 ۱ |] تیوم «ه>یل وا بولغم ہدە را .یدشمالک ا ینسەمساس کورین ءیتدوج

 |[ یدتمالشابهکمرتسوک یدنک هل رلکلروریذطو یلمو یدلب «شمبا سح ًاہلق ییراع

 .یدشلا یل هدیلرورنطو زسلارف هه روهط كفرادناژ تباه

 یراتلافس نوو برح < وشم نیس وک: یر ا یسح كلروربنطو ہدرح وہ

 اد نامزوا .یدشمهلبا مدرای هنسعا توق بسک كنسح كلروربنطو اے

 ۰ یوم لارق :یدشلک هانلغ یتمواقم عوف نوو كتکلع ءسشمقلاق قلناکد
 یسوغوطاهد .یدشمربتک هدوحو یسودرا قللارق « شایرانوناق «شعا ذاختا

 أ هسنارف . یدشلوا قفوم ہلکا یتساضعا نوئو ینللارف هسنارف
 «هدقرش اينالا :یدشمالشاب هالوا امرف مکح تیلاعف هدهدهقطنم یهدنس اینامآ

 همادا ی راتبدوجوم «یرافرط نهررولو اینوغروب نکیا لوغشم ہدہرغ هسنارف
 راتفرک هشاشتغا ر لکشم تیاف یساملقح ندنحما 'ءنوخ ا یراقدامالوا قفوم



 ۶ ٩ قیهامو تاحنص كاطسو نورف

 قوح رب لارف ًاراتعا ندخمرات وا . یدراشلوا بس هنروهظ كتوقر الو و
 تک اح .یدیاقوقح کسا یکیتحالص قاروطاربعاالوا :یدشلوا كلام هقوقح
 زلتهباق ,یدشا یحاص كيهسنارف انداع یارق كلردبا ما وا هق وقح رناسهدقوقح
 تلافس كناسلک هلحزا . یدراشمهبا هدافتسا هدندنسعا روهط دعاسم کااوحا
 .یدشمارای هنیراشبا هدایزك كرلتهاقیمهعا راقتفا هشواعم كلارق قرالاقهدنحما

 . یدشمهبا یتا یارجا هدهدنجراخ یسناکلام یدنک یذوفن كلارق نامزوا
 ءایدنامرو « شا قاحطا هنسهناکلام یدنک اردت یهسنارف لارق ارکوص اهد

 هحالشابهنل و توق هل روص و قالارق .یدشم هلبا طبض هر وزین رافرطنهروطو وژن |

 هلسهلمسو جاودزا ر بیلیف لزوک ء شلدیا قالا یضارا جوف جوف ندفرطره

 .یدشمشانایهنیدودح قلروطاربیا یمەناکلام كنلارق هسنارف هجدیاهدلآ ی اینابماش
 هدقللارق « فبعض زونه یذوفن كلارق هدرصع ینکیا نواو یحنرب نوا

 یتسهبناح یاوق یک اناما و املاتا هدهسنارف ہدمرص ینیدنولو ہدنجما ترف

 شااوا ءهاسانآ < هدنراوخ كا رک عن یتا ہیر ۲ ترا
 .. ٰیدقاو: زار دعاسم هفلناتسرخو زسیحاص «راوشهوق رابزابو تسر.ت یک

 دید شا هنراد راع اس لها ها یار ی7 ی و
 هتسسأت راقلروطاریعا هدهبنیطنطسق <« راقلهقود هدهننآ « راقللارق ہدسیربقو

 .یدراشتا سبسأت قللارقناتسرخ ر هدزیکترو یراهملاوش هسنارف .یدشمشبقلاق |

 یرکف هدایز كا هداطسو نورق هسنارف .یدبا زسساساو رادیاپا «مسوتوب طقف
 هسنارف یتس دمیملع « یعاتجا ءید كرودو . یدشلا عسو و یر هدنروصر

 «شلدااشنا رلاسلکو رلوناش «شازایرلرعش هانامرهف هدهسنارف .یدشمالشابهلشک

 درس رارکف ہدنقح سیلاطتسرا كرەلدبا راکفا سابتقا ندرابرع ہلیقیرط اینابسا '
 هلصوصخ . یدشلدا لسکت چک ه رکف تالوصحمو نونو .یدشع ولوا

 هدرودو یرکف زسنارف .یدشع ولواداحا هدهسنارفیتمنص كا اشنا رارک یت
 : یدشمالشاب هکمشت هدراف وس وليف ہدنئامم قابرا هشد مولع < و لیکت

 رارتا ادلقت هن ران اتساد لاف «هس رلاسلکهسنارو «ایوروا نامتسرخنوتوب

 نونو ناه كناوروا ء شعا ممعت قاشا سنا زق ندس-و .یدشرتک هدوحو ۱

 نالوا دزنابز رانامز وا یتح . یدشلدیا دلقت هننونفلاراد سراپ یرانونقلاراد

 چ



 یرم حیران ` [۸

 دنت اه كا رصع یح درد نوا تیام ه ین ہموار ہدمدرای هدایز ك هرات وتو

 .یدشمشالباپ یاننولوب یارب هلرانوتیوت

 ۱ ۱ هد رمصع یکزوناط یضارا ااا 7 ےل اد وا راتفرک

 | e (امور) رانو نامز یٹیدنولوا مسقت ہدننیب یلغوا چوا كرهلوبهدوا ینول
 | یرارہننیارو زوم هلا ایلاتبا هدلعءانس . یدراشقار ہراطوا روطاربعا ی(لهاشال

 ١ هد ااا ہلا هسنارف ندسس و . یدشمک هاو راجا كراطول یغارا یهدنس

 | (ایوغرور ا رک وص نام 31 یضارا راطو نوزوا و ۰ .یدشلاف یخضارا ر ی

 ا لت و اهد ندهسلارف ارامل رانامزوا .یدشلرا هب هقطم یبا ہلممان (نهررول )و

 یس هبانهررول .یدشلوا مک اح ہدەنسسیکیا مبا ا و نوجا داوا
 هددرص ییدتا توق تک یفللارق ها ی ىد شوا ۳ هعلروطارمعا

 ۱ تر كناسنالآ هقشاب ند و .یدشمالشاب هالوا فءضراحود یوق كغلر وطاربعا

 ۱ « تدده ءیلاهاکهددودح . یدیا هدلاحر كحەمہدیا هعقادم ہلض ال یدودح

 . ناریدلوط ی هقطنمو ندسسوب .یدرللکد یلفرف ندر دک ہلہتھج قرعو ناسل

 | هدنماتخالرصع یعنشنوا .یدراشما تەدخ هنفعض كنامنام ا رالسوہقسیورابہار

 ۱ . یدشمراقح ندلآ "الماک یی اوح و قلروطاربا

 | ییدلربا ندقلروطاربعا هدرصع یجن زوقط ہسنارف
 | هدنجنا هقطعنم چوا ندیا لیکیت ینلروطاربب! « نامز

 ۰ یدروسدبا لیکسشت یهقطنم دعاسم زآ كا هکمربتک هدوجو تلمرب دوجو كي
  ندنتهاعزكهرد ايو ندنسضارااسلک هلاقلت وف وقل هفود ؛كلسن رپ چ اقر «هقطام و

 ا 2 تتنوف ابو كقود هدنرزوا راتماعزو راضارا و . یدرونولوب ترابع

 ہے هداطمو نورد

 موهوم انداع «مورح ندهناکلام « لارق .یدروبلوا مماق هنیرپ یذوفن لارق انداع
 «شمقل اقندانروا تنموهومو هل اینا | كاتتادیاخ تهباقغوه طقف .یدا هدلاحر

 | یسهداب ء یسضارا هدكلارق ارابتعا ندخرات وا ء شلآ ینلکش تققحر قللارق

 11 رلشم ها سقعت تسامسرب یطنم تا رح طخ رم لل وقته راتهباق «یدشلوایسهعسو

 از ندرصع چوا . یدرلشمهلبا لامعتسا قیشیراقامراق یطئاسو ولردره

 یا سات یتىعو رشم كتنارو ہللروصوب «رلشم رب ٹک هدوجو دالوا كکرا به



 to یهامو تاحفص كاطسو نورف

 رارما اتم دک رم لتئاط . یدشمهلا ادس هافرو تور یاص فاش بو

 و صرح قلوا یحاص یضاراو تیرح «لالقتسا بح «جازاق ءیسوزرا كا

 هخرات وا انالآ . یدشلوا بس هنسالوط دلرلرجاهم ندفنص سه «یلاوح وب

 نکدولوا الم هنیرهن (الآ) قحا ءهدننامز رایژنهلوراق ینعی « ردق هحنلک
 قوجرپ كرانابتسرخ هدهبسور « رانالآ ,یدشمهلبا عسوت ردق ه(نهمهن) یدمش
 نمشد ر کی ندقرش یشراق ەیقرت وہ طقف .یدراشاوا قفوم هوم ی رلزمشد

 وضوط هنبرایو هنوط قرایوق ندنسەنیس كنلوطانآ هدوا ؛ یدشما روهظ

 ہبرض رب یطق هنسالبتسا نمرج رایلناعع .یدرابلذامع نیهلبرلیا هلراعدآ عیرس
 نامز رب یتح «شللاق هدنلخاد السا و "الماک ناتسراحام تدم رب .یدراشمروا

 . یدشلوا ضورعم هتسدیدم لنا هدیسخارا نالآ یهدنو هوط
 مخو تیاغ نوجما اينالا یسوت كنيرلتوق نمرج ہداطسو نورق هیفامعم

 هحاس رب تسبرس ہنیراوزرابم یاد كناہلام هکنوج .یدشم لا دلوت راهحیتت
 یرتسوا ہدرانا ء ہک یدشعا لکشت تموکح یبا هدنسهقطنم قرش ندا لکشت
 . یدشسا روهط قرالوا نمشد هباسالآ 7 رکج ییا وہ . یدیااسورو

 هرازاحام « هدننم اتیراف ا: اضصو یسارو . ید سسأت هدقرش «ایرتسوآ

 نوا یاداخ غرویسیاه . یدیا یضوم هراحمرب یقیقح كنق ع نمرج یثراق "
 اکو اهد . یدروسنولو بحاص هیاوح و یر ندنماتخ كرصع یح:ح وا 0

 قلوا کیم ندراتلایا فلت قرالا راو قوت ءدند( تب )و (لورت) و

 نمرجیرای ءوالسا یسیرای كنایرتسوا .یدراشمربتک هدوجو یایرتسوا «هرزوا

 ۔ الع ہدەبا ایلاتباو ییحاس قیتاییردا « رادتبسانم هللا ناتسراجامو ایوب .یدیا
 ناتسراحام و امهو یر ندراغروسباھ هدرصع ینشب نوایتح . یدبا رادهق

 ٍ .یدشعا یفللارف
 . یدیایدودح غرودارب هدنس (رهدوا) ہلا (ابلأ) هدیئاشنم كنایسور

 . یدیا روتسم هلرلهم قالح و قلموف « ضورعه هرراکزور یلاوح و

 «قوح ر ردو هرحینک تا كسادناخ نرەلوزنھوھ هدرصع ینےنےش نوا

 . یدشملیهدیا تیدوجوم همادا ہدنسماس یعاسم و منع ءشنربک راتکالف

 < شما عسوت هنیررض كناساموب هللا غروبنلکم ہدایز كا یسیلاوح غرویدنارپ



۱ 
۱ 
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 یوم رات 6۹ ۱

 «راشمشالوط حفر طاتدمرب یرلەہلاوش .یدشمهمهدنا نیمأت وارد رب یا کما و

 صوصخ ٹیک یتح .یدرلشمهمهدیا هظفاحم ہللوڈرب چ ره یناح وتف هح طة

 لآ نتاصارتحا كن رانادناخ ینجا امتاد كرەیمربتک هدوجو ہلیب یلارق نادناخرب

 ٰیالارقوالساو نامتسرخرب لقتسم ہدنسەجرد اون ہدابنولوب ہہلعءانب ,یدراشلوا

 ندیا فو وک هدنسساش راق قا كنايواسداقسا ہدلامش «نامزوا .یدشلاف قرالوا

 کی e 1 .یدشنوا قده هنتمواقم كرلوالسا هدندتماقتسا و «اسالا

 تی ی

llا رلاونف ہدتماقتسا و .یدشمهلا قر هشدلوا ندنسهقطنم قرش ام  

 و نمشد هتبربرب راموقوب . یدروینولوب نئاس رایلایسور و «رایلام ا تل
 ۱ ءانن .یدرازوناشای هدا تلاطع یک راراب راب البا ہلتھج و رو

 .En یدزاشمک سچ تا م را < ردو هحوروک هاش ا هد یسده

 ۱ LU تاحوتف کوی ون لا طقف ا نوتسا هق راعاد ءیی ہراق ہل ا اید انف

 یمهبراحش تکرش (هزناه) ندبا لکشت ہدانالا . یدشمهلا تباصا هنسهصح

 1 هد( اغير ) ارک وص اهد . یدشم ر دل وط هل راہاک رام ینلحاس قطلاب نوتوہ

 ن ابا روهظ 1 6٤ لا سسأت ( راوهلغ ترون ) :/قلنص هبلاوش نالآ

 و .یدرلشمهلبا احتلا هباسورپ هحنلیدبا درط ندسدقه ضرا ( رلنوتیوت )

 ا ۰ یدراثمربتک هدوجو ی(ایسور) ها (ایآ وتل) كرش تیاهن تیج
 | یدنلدا هدلآرارب قوحرب هد ونج ءشمہرلیاردق ٭(اوران) 5 اا

 |یدراشلواضورس هنتمواقم كر راحام لوا كلیا ا هسا اه دنس هض وح هن وط

 دیا رت یفلنامتسرخ یک رابلابنووبو رالاصوب ءرابلەقرایناد راراحام

 هل وا عبا هنغل روطارعا نالا نامزوا .یدرلشلوا لخاد هنحشراب اوروا زعا

 6 طقف ءراشمربک نوجا نامز رب تقوم كب هنتلآ ىت اح كغلروطاربعا

 ۱ .یدراشمهلا هظفاحم هدنروص ی اد یر لق عو

 ک الاما < شکود یاترآ كننوق هداطسو نورق اینالآ :هصالخ
 ۱ .یدشمش وشوف هب هدافتسا ندضارا تست U A «هناح وتو یرلفنص

 : n ہک سو اہم طض e راوج دو

 الا « ینلا كتسحشیا نالا هدرارب ینیدلوا امرف 2 فكغراب زا . یدراشم



 ۶ ۵ ۵ قیهامو تاحفص كناطسو نورق

 . یدشملسالوا نکم هلرششت یصوصخ <« یسالریدشالنامتسرخ

 هد رصع یج وا .یدعشماع ازاق یشر, چه ندراوانیدناقسا ءندلامش ءارناملا

 ۔ هلا لود هد یناناتتسرخ « راشعا لکشت ی رل2الارو جهورو و جد وسا « هقراعناد

 یا قح نوجما تموکح رب «كعا لوبق یفلنابتسرخ هداطسو نورق یک

 دیا لوبق یفلنایتسرخ یسهناد رپ ندهدوجوم ماوقا .یدکعد كتا باستک ۲

 ۔اربعانام ا ءەقرامماد .یدرولوا شمو و ہلقاحالا كەوفرب یی هنسدنک در

 هرسهرا لارفیتح .یدیا هدیابسانم اعاد هلکنا نوجا یدولو وشموق تنلروط

 هس < یتعضو كتموڪح طقف « یدروسدیا هدیسهفضو كلعرات هروطاری|

 هل داح نوجما یزکد قطلاب هلرلناملا هسا یرللارق ایواسدناقسا . یدیا هنالقتسم

 .یدراشع ولو هدنابرام قوحر هدنروغوا زکد لظمو و اتنا

 یشداق هراوالسا هد( الآ ) هعامالو هحاسر دعاسم هنعسوت ندلامش «اینالآ

 یسهضوح (اہلا ) هدشاه دل ین کیا نوا نم قو وم هکا عسوت

 هناي كرلوالسا یکءدناخاس قطلا .یدشلردشالنابتسرخ مه ء شلردشلنمرج مها

 هقطام و <« شلریدشلنهرح یرلسترب هارد . یدشلک رارحاهم نمرح جود جوف

 هدناعفادم یلتدش هداسهو را هح زکلاب .یدشمرک هتسهزادا كنامنالآ مک نامه

 ی رایدنک هكردبا لوف یفاناتسرخ هاا ور یاو «یراقود . یدراشع ولو
 هج یتح « راشلوا عبات هغاروطاربغا هدرلهج هدنکوص اعقاو .یدراشمرانروق

 هقشاب نوتیسب ندراوالسا راەج طقف ؛راشعا هدلآ یراسنرب نالآ ینسیلارق جات

 ین رابله رکف یدنک. ی راناسل « ی لق زط درا لوا . یدراشماشاب هدیروض 3

 . ید راشمهل هعقادم هدنز وص یاد یراەلم تیدوجوم «راشعا هظفاحم

 و . یدشمالوا هالاعف هجردوا یسقرت ندنسەضوح (رءهدوا) كناسنالآ

 راراکتعنص « رارجات < رایحتفح جوف جوف ندرانالآ هیایزهلسو اولو ءابنا

 هدنسه رادا نادیاخ ینجا ردق هرصع یجب دب نوا انولو ندرانو ید

 نداطسو نورو هسا اینولوب شما هظو ام یرلکلسنرو قلهفود ایزهلبس ءشلا

 ہلا انا صو ؛ یدشمالشاب هبامالرضاح هنیدنک یدنک یتسهلقتسم تکالف اراش
 یسوضوطاهد .یدشمامالوا قفومهالوا؟اح هراغاطو هزکد كردياهدلأ ینایزهلس
 ینغلولیوط . یدشلاق قرالوا قللارقر ہدقحا «ضورعم هنا اهم كفرطم



hesیوم خرا  

 الا و داحا یع_رله رام تاسس وم 6 راشجا تور تاک :لاعود دس فرش

 هدەسنارف نامزوا ۔یدراثما س اب رلەقناب ءراقلفارص «راقلسول وسنوق «راشمهلا

 ٰلوادت یسهراپ نابلاتبا ہداہوروا ینرغ نوتوب ء شلوا امرفمکح رافارص نابلاتبا

 اف ےنا رولفیتح و ء(هقود ) هلا اک کس كدنوو زونج رلهراب . یدشعا

 اد ایلاتبا . یدشمالشاب هکلدیا باسح هليا (نیرولف) نالوا یواح ینکحبج
 £ ا دراس ) ہلا (هقسروف) هونج .یدشلوا ی >اص قلروطاربعار هددضس رګ

 لسا ہللا یمسق ر هک وب وہ 3 لات قنات ) كيدو « روسدیا هرادا

 یا حسون وضوط ه غ یوق لنامع . یدروشولو اح هرلهطا ی کد

 .یدرویلواامرف ؛مکح كيدو هنس هلو ندر هد رد لنت خار وطار ا سنار هده رص

 طرف نلک هلوصح هدانالآ ہمداطنو نورق ...ے ۱
 ۳۷ وا ےل . كتارا هدا ہں

 'كلرلیزەلوراق ء اسالا . یدشلوا ییتدش كب و کک ۰ روک

 | یدیا روصح هدنسم رآ یرارهن (الا) لا( نار) نکروبنولو هدنسد رادا

 !ندنتماقتسا ایلاتبا ء ہدہونج : یدروسرتسوک دادعتسا هعسوت ندتهج وا اینالا
0 

 ۱ ۳ شا فقوت ندنفرط هسنارف هد غ «شع ولو هدهلخادم ۳ هب اہل اتنا

 اما ا .ندەحاسعساو نالحا بز هل هدو رشو لاش ؛ندنف رط و هد سع

 27 ہدنامز رابژنہلوراق . یدشمو وب ہدساقمرب عساو تو هسا هدقمشو

 وب یدودح وب .یدا یسهقطنم لوص كغلنانسرخ «یدودح یهدتهجو

 ٦ سرب تپ دودح و هدنرود نالراش ہدرما لوا . یدیالوق اھد نوجا اینالآ

 ٠ د رللحاس قاما اب «رلواسدناقسا هدنرلنغآ بر .یدروینولوب نوکسم هلرارابرابو

 ۱ قیناییردا ء یرللسن كروت یک راراجامو راراوآ هوب هنوط « رابالوپ والسا
 ان رک كنەقطنم وہ فار یک ندەفلتخ ماوقا ,یدک ان رله والسا هدنرالح

 دولوب ءابنارصوب هدرلنا «هک یدراو نم ضع ینیدن ولو هدام مال راغ

 ؤلادوا ءہلباراملامنآ وتلو یرلەلہف اونف ہدنسەوااھد كراتکلعوب .یدبا ایزەلسو

 1 ۱۲. یا قلناتسرخ یماوقا وہ نونو . یدروسروطوا راسور هدضارا

 7 اما كما مسقت هدنني یراقلروطارپعا قرشو برغ یرلنا نوجیا قمالپوط
 و :یفا روطاربعا بص یک یفیداوا مورحم ندنوف یفلروطاربعا قرض .یدردیا

 1 هما وفاو ندنسو .یدشملر الوب اه هل صا كناسالآ «هلبا یو كنابناما یا
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 or} قهامو تاحفص كناطسو نورق

 هظفاش یدحو هدایزلا هدنحا يدام ژنهلوراق « هد رصع یع وا : یدشمشلاح ۱

 . یدشلوا راتفرک هماسقناو ترتف هدتکلعو نئوروک یکروسیدیا
 :ا ون . یدنشلاق سوزش هماشا یک اتنالآ ءمدادلاتا 3
 یبا وب 1 الا هارو وا

A TIE ۰کو .یدشلوا لکشم تباغ كللا نیمات یدحو  

 «راطوغورتسوا الوا ہدایلاثیا .یدیا یسهفارغج تعضو كتکاع یه ءعئام هناکی ۱

 کیا یه قلاباپ طقف . یدراشعا تربغ هناکشت تلم رو رازابمول ارکوص اهد
 یرلکح هدیا لاغشا ی (امور) رارامم ولیتح .یدششابهل رظن نمشد و یحابای «هدهم وق

 عاق هیر كنيرالارق دابمول نالراش تقووا «شمرغاج هدادما یراقنارف هدءرص
 ہرلرب نانولو هد تم 131 سنارب هلا یرلقل هفود راسول ہدونج طقف < شلوا]

 یسسزم كىتموك یلوا ن با نارا قو غول اھ ین تماما ےک
 -الشاب ههع وط زوب هلاوز هدقلروطارعا ربارب هلسادناخ ژنهلوراق . یدرلشلوا

۶ 
 ند( نیتلبحس ( رلاباب . یدشعا مدراپ هنسسات كغلروطارعا ءاباب نامزوا .یدشم

 نابلاتیا « راشمربتک یتادناخ نمهوژنآ ندرازسنارف نوا قمراقبح یراق
 لتر وصوب نوجا هدادا یهیمونعتسایس ؛ را .یدراشغا کر دہ 7
 شوشمیاسلک هلا قلایب زماردبا لوق ییلنالاتیا هرخ لا طقف «راشعا تکرح

 ۱ .یدرلشل | اقلا هتعضو رب"

 هدهدالاتبا ردق هرصع یحنحوا نوا ندرصع یوا یک ینیدلوا دانا . 1
 . اوا رصع یحنحوا نوا ارکوص اهد .یدشمتا لکشت راتبروهجو رلکلکب هرد
 كاسنر 'یشرک | ندراتروهج و ردق هنکوص كناطسو نورف ندنطس

 یواو كيدو یم وکح اسلک «هسنار ولف «نالىم ہدزصع یحشدردنوا یک

 هسحر چسه هلیمات یکلرورہنطو نالاتبا طقف ءراشمریتک هدوجو تشهرب یفللارق
 رب قفاوم هنعیابط كکدسنر یه هنن هدابلاتنا رار هلکنو . یدرلشمالوا عبا

 .یدشلدہبا نیمات هسامس تابح

 كنعار وط كسالق نابلاتبا «رودو .یدشعا روهظ هاشا رود هدهرص وہ

 رود اش کس فلت نالوا نارمکح هدالاتا . یدبا یى لوصح رب یسط

 ہدکلاراغتنا مداہوروا یراکفا نایلاتبا .یدراشما تمدخ هنعوننوقرت كهاث
 هليا برغ رارہشوب .یدشمالشاب هیالوا مک اح ہدیفسرحم هدیزک اص نابلاتبا نکیآ



{oیوم حرام  

 لوغشمكلا كلاطسو نورق ءتاذ ندبا اها ینسەفظو قللارفو قلروطاربعا

 أ قرالوا یرظ راس :یتشدنک تاد و: یا يصد يا یلدوفت كاو
 | ( دوطارپعا ) ندیبس و ؛ یدلکد یرادمکح ہدكتام رہ هحم ربا یک یتیداماتساط

 اذک .یدزامروطوا چ۔ ہھ هد( امور ) هدلاح یفیدلوا امور یتحاب مد ینمان

 ۳ باعا كرللارق هدنررود طاطحا دلرلب ژ:هلوراق . یدقو یت اب هدهدانالآ

 ۱ یدراو موزا هاا نوجما قلوا لارق هدانا یدشملدبا ذا ا لوصا ینصت

 دیک هکمیک ات «هیامور كلارق نانولواباختا ءہدنوجما قلروطاریعا

 ريدا هساوا شلاق ہلقللارفز۔ 5کلا «یک یرللارق هساارف ءرلنامزوا یرللارف نام ا

 هيا ابا . رایدیا روطاربعا هدنامز نبع رلنو طقف ؛ یدزاملاق موزل هسرلباخا

 اا ق لوصارب زسموزا كجوتت مسرو یتسالوا یا كنلدوطاربما
 وا هلرلسنرب نمرج نوجا یسالوا تداع كياما ندبس و . یدروسعا لونق

 1 ۵ جان <« كنبرلختنم نوجما كلدبا باخ ا ءروطاربعا نامزوا .یدشمشو

 درج یمب دلوا را ہاسسلک ءروطاریعا . یدعلوا عبا هسذ وه كناباب هدنوحا

 بدل واجد هغلااب «شمراتروق ندهطرو ینیدلوا شمشود ینلاباب هدرصع یھ وا

 بصیرت .یدشمالشاب هب هز رام هلک دا و ندکد هلا شح یردقو دوه

 هار .یدشمهلا لیکشت یرب هدبرع رب یمئاد هدننب اياپ هللا روطارپمیا یلاوح وب
 :هروطارعا نوجما قمر دترا: ی رللالقتساو ذوف ءراسنر٘ یربع كمھار ہل راس رب

 ,Ku اراتعا ندرصع ینجوا نوا اهد . یدراشمشلرب ہلباإپ یراق

 ۹ 6 ووتو n تن ر قىشيراق لک ندرت روهمح و

۳ 
۷ ۳5 

 یراجبرح هدف رط سه د .یدشمالاق را ندهللدعو «هملام « ودرا «ند4 رتشم تامح

 زار هژلرلسا رپ . یدعمالاق کے كلوف ہقشاب ندن (یوق قوصو) «شلوا

 اگ ےر هقسطت ہنارواکنج هلس یحلصوب یتح ءراشمما ققافتا نوجیماحملص

 ٰ ۱ وا ؛ یدشلوا ماح نادك ر زکلاب هرلقلەشغراق وہ نوتو هدانناوا

 «مورحم ندذوف هدروطاربعا هدنرخاوا كرصع یحنحوانوا طقف .یدیاروطاریعا

 ۱ زانآ ر یداع ناشیلاح هبهدافتسا ندنتشح نوجما یسّعا تور بسک كننادناخ

 یلعرومسلاع هلا راغرون حول ندرانو . یدشعا لت هنس6 رد یسنرب

 ۱ لوما یض یدنک نیک هه تا یدرلشعا ال هام 1 ترک



 ٥١£ قییھامو تاحفص تناطسو نورق

 قفوم ولرد رب هرسک یتردقو تکوش كنغاروطارہعیا یلناهع جنک طقف . رلشعتا |

 یلاوت یرلرفس بیلص ندیکی زامصاب راصاب قایآ هنیلیامور رایلنامع .یدراشمامالوا
 تابحیذ كتمالسا هدنسشراق رامحاہت یاوتمو یراسکوک لیئامع نامزوا شما

 راتب رفظمقالراپ ی راکدتیازارحا هدنلیامور دلرابلناثع .یدشمهلبا لیکشت ین ریسر
 - هلبا ماود هنسیعسط ریس رلالبتسا یلاوتم نلک ندقرش «شمردروط قاپوروا "

 ینپدلوا یتھتاپ كنتلود لناعع (هشطنطسق) هدنرخاوا لرصع یحدرد نوا .یدشم

 (اواص)«هدزواقلوایتتسم هطقنچاق ربنانولوب هدنسهراداكيدنو هباغاطءرق «نامز
 .یدشم رک هتسهرادا ییناهع یسهر زج هش ناقلاب نونو ردق هننور (نابانام) ندیرهآ

 «كنناح وتف شدم کسا «كن رب رح نارا ندای وروا ءاسا ارابتعا ندحرابوا

 یطسض كا رفآ و دلراهطا یتح . ۱ ینماقتنا الہ كنناجاهم بلص لها

 ها دیدع ردق هننرللحاسهوط هدهلا یسقرت كنراودرا «هدضسرح یذوف هی"

 « رادووان را < راراغلب ء رلوالسا ناولو هدنسهر زج هبش ناقلاب «نامزوا .یدنگ

 ہرورضلاب یرایعاسم نوتوب راملاق هدنتل | یک ا یئامع راسان و و رایلاینامور'

 .یدرلشم ردشل رت هدنتل | یاْع لاله

 ۔اربع او ناتھر ارکوص ندنافو كنالراش

 هقرف رپ کرم ندنرارادفرط قلروط

 وا قفوم ہثیش رب چیه هدهحش ء شما ترغ ههظفاحم ینذوفت كل روطاربعا
 روهظ الاتباو هسنارف ءابنالا هلرثأت كفداصت ايو كتساس هدهرصوا .یدشمامال
 سسأت زونه ماسشا و نایالشابهلا (۸ع۳) یسهدهاعم نودرو طقف . یدشما
 . یدلکد یساس وضع رب « تموکحر < تکا چوا و کن وح ٤ یدشمهعا

 رلنوب اذک . یدشما لکشت ورغوط هنیراکوص یطسو نورق قحما راتموکح
 : یدراشمهمرهتک هدوجو هدتلمر لوٹسمو لکشنم

 تم وک یبا و .یدلکد دوخ وم یمان انالاو هسنارف ہدرصع یجم زوقط

 ہد رصع یح وا هسلا الاتہاو املا .یدشلو دوحو هددروصر یجردت رخ ۷

 «ءصخشرب نامزوا .یدشمهلبا لصاح طابترا هنن رکیدکب ہللا یمامحا كفلروطاریعآ

 نام هیلعءانب .یدشمهلبا عم هدهرادارب ینلروطارپمیا ہلیا یغلارق ایلاتیاو اینالآ
 . یدشعا لکشت ین رقم كغلاباب هللا قلروطاربعا ءابلاتبا هلیآ

 یغلءوط'ا رع ترع ہداایسر تو ف



 یوم را 40٠

 ورا بحاص هراز كنیلاھا نس ہدنسضارا سنازیپ ءہدوا .یدربلہہالوا

 ا لقتسمو قافوا هداطسو نورو اهد كنسەرزج هش ناقلاب «یرلقجهمالوا

 سال وا اح هقرش كغ هق شاب ندنو . یدیا یجهبما بودا م اسھا هرلتم

 ا روا د ےک یا اخر ناغلاو .. ییا تلا نقد 0 ہوم
 وا اح ردق تدمر هفرش هسلا برغ يدا لصاو هدرصع یحدرد

 ۳ و قلاب . یدشلوا عقاو هدننامز یرله رام بیلص لها «هدوا نیک

 زهسدقم لا «شعا ثیشت هنن رل هب راع بلص لها ءابوروا نانولو دتل ید وه

 :ہلفاق هلفاق ہیاسا ءابوروا نامزوا .یدشمشود هنسادوس كما طض ندرامالسا

 زوج ینیدلوا قاف هحتساس ہى اہا روطاربعا . یدشمردنوک راناسنا هج راکس

 لها یحرب یروطاربعا سنازیہ .یدشم اسوا یک ییدهتسپا یرانو

 ۱1 اتش یرر يیدسا بلا هدنلوطات | كردہا هدافتسا ندنرلەر

 سد یرارئات هجیتساس هو عا رر ج ان كيدنو

 نایتسرخ یک یرلکدتا هرادا ی را رفس بلص لها یجحمدرد را راسکید و

 ٢ هوم ہیامشالباپ یغلروطارپعا سنازیب ہدنق ادب رصع یجنجوا نوا ہدرانوراب

 ر ةٰنایلاتبا رپ ہدکیلالس ءروطاربی!نامالف رب هد(هننطنطسق) نامزوا .یدراشموا

 ۱۳ کز ران <« رلشلوا امرف مکح رانادناخ قافوا ی و اا

 رع هدءرص وب تا اا ولو دلا یاراتم امت ی رافرط هروم
 :لیدشمریدن ولو 2 یذوفیرکف یاطسونورف نون و «شعا روهط یتطلس

 1 رلمالسا . یدبا یمه داح مهم كا كیاطسو نورف یر وهط كسمالسا

 :یدراشلوا مک اح ہیاطسونورق ہل رلتراجمو تسابس هرخ لا «یراتوف هدنحشانامز

 ۱ پا « شلوا 1 اح امامت ه ایایحس و ایناسا ء اه رفآ ) سا یغلروطاربعا مالسا

 ونورف رامالسا .یدشم هلبا لیکشت یاسار مالعاص ہنعیانص اوروا یعیانص

 ڈان وو .یدرلشعا اها راتھدخ كو وكى هنیراشذن ا ك هم دق تسدمو نونفو مولع

  تهوکح مش وب طقف .یدشع |لاقتنا ہدنسە اس اھ ات اب اورا قونفومولع

 | :امع یاس ہن اکہ ہدنلوطا ا هحالوا طاطحا زاحود ندیرو قالخا فعض

 لا لیکشت ہکاہترب میخ و كا نوجیا سنازیب ا یدراشعا زارحا

 ةم هلراهمو تاس یشراق هسرلنمشد شهدم و یرلسوهلساو ساب .یدشم

۱ 



)۱۵۲-۷۰( 

 تیدضر كوو هدنش بص هلا قرش هداطسو نورف 1

 قرش یاروطاربمیا نوا . یدشمالشاب هیامقنح هادم PT 0 ا

 هبیضارا رب ناعم قلروطارہمیا هدبرغ ارکوص ندقدلریآ ہنیراقلروطاربعیا برضؤ
 سدقم) ةغاروطاربما وہ اعقاو .یدنراع ندتموکحر یروصت نام ءرصحنم رگ
 یش رپ هقشاب ندششت رب یساس ربع و طقف ؛یدروملسند (یناروطاربعا ام ور

 ناعم نیت ون ؛ ید خرم وکح رب یتبقح هسپا یغلروطارشما قرش .ی ۱

 /ٰیدشعا ماضا توخ کٹا سوک من رع : یدر توا کد ہے
 -ور«یربآ نوتسل ندەیکلم هرادا ء«ها هدو رش .یدہا یاسحو یونعم راتوقو

 قللارقو قلاپاپ عو رب ءروطاربعا؛ سوهلسا وهدقرش .یدشمهلدیا زوج توقرب ی :

 ین رارادمکحبرغ كلردیا باستک ا قلطم ذوفن قلاباپ .یدروسدبا اها یمهفط

 شاریآ الماک ندبرغ اید یفاروطارپعا سنازپ هدهرص ینیدلآ هننلآ ی
 اهد ندنغلر وطاربعا برغ یبقر < ینلروطاربعا سنازہہ ہيلعءانب . یدروسول,

 یارجا هنسهینابح_ٌموق كنفلروطاربعا شاور طقف . یدیا یتوق اهدو طبتر
 یلخاد كحهروشود هفعض ییاروطارعا «الوا :یدراو هدرلنمشد كحهدیا 4

 ندرارصنع فلتخ نشهلرب هنلخادیناروطارپم|سنازیب «تموکح .یددوج وم باس
 یجراخ یبا رکا ےہ. یدشمالر دشالهور تقو رب چھ رارصنع وہ .یدک#

 .یدیا قرش مالسا یرکید «برغ كملوتاق یر «هک یدزاو نم 1

 كح عوضوم ءدائسم رب حوا ندنرظن ةف یاردقم فا روا

 ٦ ۱ ١۷۹ دلج «یوم خرات «قیفر دمحا "



 یوم خیرات 4۸

 ال .یدرونولوا هرادا هلسهطساو رلکبءیضارا نوکسم هژرادووانرآ و راوالسا

 [] مدراب رصالثم «ندرلوالسا هلتهج ینیدنولوب هدنلآ هارایلناغع عیانصو تراجم نوتوب
 : در ماك هبلم ت کشت یسا ءشماماق هسمک هقشاب ندرلکب (رازاش 2

 ۱ رلکب دوج كا هسا ندقلدووانرا . یدراشلوا رات کلم ناه ہدراراغلب
 ۱ هحوتفم كلام نوتوب . یدشمهلبا لوبق یتیمالسا یمظعا مسق «شلدیا درط
 | یرلکب ید ا ا اتکا کمر و ههاشدای رابلادامور رکاب هدنجا

 تنا راحامایو ایناولسفنارت ءابنولوب یرلکب اسامور .یدراشع ولواهراداهلبسهطس او

 ۳ قفومهباماشاب ہدنجما تلاسمو حلص اعاد رانامزیرلقدالوا تلآ هتسرل

 ۱ وم: هنلکشت تلودر یلساساو كوو هدنفارطا رکو قافوا رلسانامع

 E رم كتلود ےشتحوب ارکوص ندقدنولواحتف (ہینیططسق) .یدراشلوا

 ہدنفا رطا تک رپ و تایتکم نولو ء تاحوتف نون و اراتعا ندح راتوا «شعا

 | جا تایحو تاداع یل امع ءییف ك هنىطنط سف ,یدشمالشاب هکعا عمو عسوت

 ۱ یتطلس و ہبدہد كسنازب . یدشلوا بیس هنللوصح رللوح ویو هدهدنسهبع

 اک ماشتحا و تفذ ضا پات یارجا هشیرزوا یتابح هدابس هلرالناهع
 رو ماتخ هلتسفف ومر قالراب ہیاطسو نورف .یدشمالشاب رک کدی رادان

 یشاط لم دادیاپلاو مالغاص كا كنسهیسایس تیدوجوم یناغع « نیزک حتف و
 1 .یدشمرتک هدوحو

۱ 
۱ ۱ 

 زا اس س ۱ دلح «هسامع تلود خم رب < رهماه تسا دلح <« ء ےراوتلاچا ¢ ن دلا دعس

 نت خراب هدازتالوص — ۳ دلج یوم ترا ءوسار سوال مہ دلح :تاعوقولا

 ا ہراس عاق "یرکسع را ءاشاب داوح س ١ دلح



 t۷ قبدم لنامع هدنرود قرت

 ہدنسەفاک كراتکلم نانلآ هتبعپات ۂرئاد هبزک ص ۂرادا هدهدشنامز رایلنامع یک
 كنیزاسسنرپ یدنک یراتهج اوادلومو حالوا .یدزمنا رأت یارجا ہللروص نی
 رادناع . یدراردیا افتکا هلکمررو کرو زکلای هدلاح یراقدنولوب هدنسرادا

 یجندرد نوا ءرنشا طبض ینسلاوح ناتسیرصو اکر ت ءانودک ام «الاست «هر
 رپ هدنلیا مور كرهدیا هلازا الما یرتف نالوا امرف مکح هدیلاوح وب هدرص

 "یتسپرمس .یدیا هنارارحا تیاغ یسهرادا كرلىلنامع .یدراشمشالاح هنل وصح تدح و

 ره ینسهرادا یناغع رانابتسرخ هدراتکلع ضعب ۰ یدیا امرف مکح هلبقح نایدا

 .یدرلردیا حجر هئ

 < راشَمِا ۂدعاسم هدەنتازانتما و بتا هلسلس كساس مور -راظاغ

 فاطم یتلم مور زکلاپب . یدراشمرو لالقتسا ردق ەەجرد ر هم ۲

 ندنلاحر مور بقاعتم یحتف .یدشلوا مورح ندنناکداز كوو كا هتیرزوا
 ٦ یدشلوا رو هرجاهم ندنکیلیدنک هد یسشق رک یا لئ ,

 .درحم قوچرب ارک وص ندکدەلیا رارف ند(هینیطتطسق) رانویپراسهب «راسیراقسال
  ۱رپ قالراپ هدننامز اف یابد یلنامع .یدراسشع ولوب هدش رویم ترجاهم هد

 «شع وسرارب هلساس تیدوحوم كتلم یناسدانانوب «هدلاح ییدلوا لخاد هرود

 كراماکیدنو یک وغیرەس و وفروق « دیرک یسابداو املع ككرامور . یدشلوا وک

 هدنزک لا نور دوا یدرلشمالشاب هغماشای هدرلر نانولو ةد را

 هدزاود قوح رب . یدشقلآ هنغاحوا یرحکی او هنتهدخ یا یرلجین

  ۱یدرلشلوا لئان هراهمنر كوو ك ہدنلود تمدخ « راشمهلا لوبق یتم .

 هلن راحت هد یمسقرب یک ینیدلوا لخاد هنتمدخ یناعع هلروصو یمسق رب كرلمو

 نالوا لوغشم ترا مدهتنآ و كا ,هنیطتطسف هلیصوصخ .یدعلوالوت
 یدراشمروک تباح ندنفرط رالنامع هدایز اهد ندنکهدنرود سنازیب «راموو .

 نوا راببنجا ء٥ نوجماراماسم ء۷,٭ دزوی ر كرك نوچیاراملسمریغ هدرود
  ۶ہدنرابک «رارولوا سبالیتفابق یلناثعطقف «رازامشاط حالس راناتسرخ .یدیا

 ركوب وبهدرلناعل نوکسم هلرامورهدنسهرادا یلناغع .یدرارریدنولوو یغاحنس یا

 نانولوب هدلاح رب یسنمو لوهح ردق هنامزوا .یدشمالشاب هیالوا امرفمکح تیلاعف

 :یدشلنا سسأت یرازکم ترا یی هدنراهطآ (ارش)و (ارد8

 لکم ناس جن جاوا ہن



 یوم رات 4

 یملعم كحماف اشاب دمحا .ردشعا زیع هلرنافرعو تردق ہدنجما رلرعاش وہ نولو

 لحاف یالوط ندەلئسم رپ هرخ الاب . یدشلوا رزو هنسیدنک تیاہن .یدیا

Eنامروا .یدشلدیا سدح بوشود : 

 كدبا شمرو نس ن ےک ہللا راوخ ی

 مرک ناش ردو هک نامشپ هل وا کا

 ةى دوا رھظم ه وهع كردبا مدت یل وف نایالشاب ہلا یہ

 : ۶ یی ہایرلرعش رادمنعم و مداس را عاش وہ ا هدرلور رود كالیا كرلىلزامع

 عر و یعوح رب ندرلهاشداب | و اهد :اعاوا اوشبس ه ین دا رودر

 ۱ .یدرلشلا نیمأت ا ترک را لخ هدیداو وی ردنا

 18 ک هد وجو تدم ر ص وصخ هنن رایدنک هلت روصوش راملن مع

 ڈوتیسب ند مراد وب ەسیا یمظعامسق كرانایتسرخ .یدراشم
 ٰییدلوا هد رود یراروطاربعا سناربب .یدرلشماشاب هل رشاعمز رط یدنک «جراخ

 دنا رم ھورےانام



 }0 ید دم یل مع ہدیرود فر

 هد( هبهانوک ) یش .رد یش ارعشلا خش «یرعاش ہدیزک كا كرود وب

 نایمرک ندا یاونع (نانس کر ہلتھح ییدنإا نعت هلا طظ و یم

 .یدشاوا ابطالا سیر هدننامز دم ناطلس یلج .شعا كلیصوصخ بیبط هنکپ

 ۳3 ا هدیرابداو یونشمو هد صو ءیش .یدشع رکوا هدیاربا یط هلا تادا

 هر هک رو ی( نر و نس 2 ایر ناب یبتکیاپ ید
 لود لار هدنامز دی ناظلن وک وا هاوار

 (همانرخ) هنیرزوا كلوب .یدشلدیا هرداصم ٴالماک یلاوما « شماےغوا هنید
 ہرداصم كنخش هنرزوا رتا و دم ناطلس یلح . یدشمزای یر ا کهدنمس
 قت ها هداعا یلاوما نلیدب

 یدما .یدشعازاو ترہش هداعلاقوف او و و ءیدمح ا اک رس ندخش

 6 کی ناملس ندرلهدار نانمرک هدنندوع ییا لصحم هدرصم .یدا یلنابم

 یس( کو كسدمحا . یدشلدا نعت ل هب یلج ناملس اہ ره

 .ردشل امد هروج كردیا بیرت ہدیصقرب هدنتلصاومهبهساما كروي .ردروهش

 ه ید ار وم نک راربنامقسب هدماح رار هلا كنار وم نود ر هک راردیا تاوز 6 ۱

 تمیق رپ هنسبه یدمحا . رایوس ینسمتا ریدقت تمیقررب هنیر, یه ندنلاجر یت ۱
 رردقت ها ناک یدخا وا یا عضو تمقر وو نک هک وس : 3

 -یدما هڪ د را ها ۸۰ ناش کد کلا ! وهاي یاصذا : روج و ۱

 - وا ریدقت اچ ہزس هسفو . ردلاشپ یهدنلپ «یش مکیدیم تمیق هد ًاتاذ

 .ررو باوج هيد ؟ یرونو
 «یعاه یعاددما : یر عاش بلاح یتف د رظن هدایز كا رود وب ارک وص ندیدما

 ناطلس یحن رب .ردیلهیهاتوک یعاد دمحا .رداشاپ دمحا ہدازنیدلایلو «ییاطع «راخق
 72 سم اسو هج ا شرا دتا

 نادرا ا: ندمت هنتامز نا

 رظنم یرتشم كلاج «رکیب هم دیشروخ ایا
 رونا ملاط ملاطە «ملاط رظنم رظنمه ۱

 < یماه .ردندنسارعش یرود یا دارم ءراتخ .ردر وہشم یلنغ نایالشاب هلا 2

 ء یفاطع . ردشعا هجرت بیتاکم ردق زوئوا ندبسراف نمضتم یهناقشاع لاح: ۰

 6 اشا دمحا هداز نیلا یو ۰ رداع وا كیاشا ص وع ندررزو هد ز اب مد

 ٹاپ نےسوبأ

 22 را دای چ س ا



éیوم رات ٤ 

 ااطعو هلتهج ییدهلبا دیاز هنوکندنوک ینابحصو دیرم كخش .یدشلوا نک اس
 .یدشمرردتبا فلت خش «شعابلج یتفدرظن كنہدلا ثاغ یرادمکح یقوحلس

 ۔ هلا ۳1 هاب راعغا رخ « اشا قشاع ناک هابند نداشاب صلح یلغوا كخش

 حا تیر :ناودرب هرزوا قلوا نیا هف وصآ (۷۰-۷۳۳) اشا قشاع .یدشم

 ۱ :ندب رارتا .یدشمربتک هدوجو رثا هدر لب هنامملا هلسمات (همانف راعم)

 ۳ اتناو لوا یدلوا ندنا هک ال وا مهدنا رد ندآ هللا

 0 نادواج ردیرخآ مه كرخآ ناکیب ردیلوا لوا كلوا

 1 . ید رابج یف اکا هل وش یداراولوا نکیاغو مع لج

 ۱ هروهشم تباق قاود كماشاپ قشاع ۰ ردناهرب رب قالراپ هنیرادتقا یسهموظن»
 زاوطا) < اتم داشنا راهم وظنم و هن اهل ا یک یدنک هدیلح ناولع یلعوا

 12 . ردراو یرا رب ہلا (كولسلا

 رمش 6 و تما ہی هد د مولع هدایز كا هد رلنامز رکدنوادخو ناخ روا

 0 لهسورپ هدیرود دیز اب مرردلس ز اد ریت وک عر هحردوا هار داو

 1 باغ یناوبد كسزاس .رد عاش لیا ندا له ہر هک روت ی زرط ل <«یزاس

 رلل نغ *ضعل تمتع ناطلس یلح هدرود یا نیک هلل راعشا كازا .ردشملوا

 : هلم زا ؛ردشرتک هدوجو

 هتسدا تره ندقح هسا وا مصخ نامح

 هتسرا تو اعد ندرلنرا

 ریششهرانک هنقشع ند بولاچ

 هتسیا تمدخ یرابراچ نوک آ

 ۱ . ردهدکلدیافطء هدم ناطلس یلح «لزنغ نایالشاب هل راع رصم

 دار یدنوا نامیاس .ردیدنوا نامیاس مدیر ندنرارعاش مهم كا رود و

 ۱ ۱ ۰ یراتزاتروا دتلو تربش 4اف رظن شدزاب لاد هیون

 3 . یدشمهلا تافو هدارواو شوط

۱ 

۱ 
۱ 

۱ 

4 
E4 

 ا يدمج لعو هلا رعش هدفا دا ص ناطاس

 / یک اک ینود یا یا روت فا

 ۲ یئعابرو كنج vw روتک هلد تل وس

 1 ٴ:افص وو قوذو اکہ كرك نکیا راو نت

 ۲ یمیارت هسمیک هیمروک هک هلک نوک رب
 .ردندهارعاش تاسح قجالوا لہلد هتسهادیر ترطف ی-هءطق و



 AN قدم یل امع ہدلرود قر

 . ىدشمللا روهظ هدنرود یزاغ ناثع ء رعشو تادا ہدرابلنامع .ر 2
 1 ر

 خش ٤ اشا قشاع . یدبا اشا قشاع (یصعاش هلو و كا كرودوب

 (هدعماج لیشی) یانی زت تعنص یلن اع ۱

 زیکنج . یدیا یناسارخ سابلا خیش یساباب ویو .یدیا یلغوا كناشاپ صلح
 هدن(یرمشرف) < شاک هی وطانا سابلا خیش نامز یيدهلبا المتسا ہرہلاءار وام



۱ 

 ۱ یوم خیرا" ۲

 (نیلوصفلعماج) .یرلرا رومشمألا .یدشم رک هدو بالشا رپ لوو هدرود

 کا (شادراو )و (بولقلا ةرسم) ء( ةراشالا فئاطل ) هليا ( لیہست )و

 ۳۳ اما لیگ ناطلس یلجو ندیرللاع لو و ہلا لرودو هدهاشا ع .ردرافلأت

 گروب یب ک ینیدلوا شما هحر ی( تایاکےلا عماج ) هبهکروت ندیسراف .یدبا

 اک چپ غرا رب ہلہمان (رومبتلا اون ف رودقلا أا ) هرزوا قلوا داع

 ۲ .یدشمازع هدربسه و هقف «هاشل رع .یدشم

 الو هصاقاب_هدهسا عا رالاع ضعب هدهدننامز دمت ناطلس یلح

 ..ید راشلو ترہش هلرتافسلأتو رانا یوردححم للادعوبا «توقعهرف تام ردح

 ك وقمر ءیم(قاعم حاضیا)هلبا (ەمجارس) ینیدزایهدنقح تثارو كنبنا یهردبح
 ۱ .یدبآ روہشمكب ی(خحِراوتلا قارشا) هلا یرلح رش (هاده)و (حساصم)

 ازد ناطلس حاف یلغوا ہلیا دارم ناطلس یحنکیا هصاحلاب هید مولع
 ٌ كب هدلو و « شلرو تىما ہرسفت و هدرود و . یتا یر

 ا > یرللاع كوبون لا كسرود دام ناطلس ینکیا . یدشلدبا 07 رلرتا

 .یدبا یسوط نیدلاءالع هلا كب رضح هداز

 ۷ هلوّف و مولع . یدبایسهداز هع ۶ كن هحاوخ ندلارصن اد

 هد ( راصح یرویس ) كرضح .یدشلا ینمان ( ینجرافط ملع) هلیبسح یفوقو

 با یسوط نیدلاءالع .یدشمهلبا زبمت ہلینافرعو اکذ ہدنشای جنک كب ءشحخوط

 0٢٣ ندكدملا لصح یهبلقع مولع هدناربا . یدیا یللع كوبوب كا كرودوب

 آ هتسهسردم ناطلس هد( هسور ) ندنفرط نا ذا رم شلك هتتکلم یلناعع

 اکو ندک دتا طض ی (هنیط طق ) د2 ناطلس ینکیا .یدشم ولوا

 نیل الع « دم ناطلس . یدشمرو هیسوط یر نشا نانولوا لیوحت

 و ناسحا خا ۱۰۰۰۰ الردہبا ربدقت ینسیدنک < شک ولو هد رلسرد كنسوط

4 
 ٤
 ۲٠

 ٦

 1 ادعا نہاد دل وب وب ییا و و هدیرود دارص ناطلس ینکیا .یدشمرو

 هللا ریت ء یىاروکالم دا ء یمرف ناک و وا ترہش لک یمحعلا یل

 ۱ ۰ یدشمشش رللاع

 |  ناطلس حاف « شمەایرایا ورضوط هلماکت قیرط هلتروص وب هیند مولع
 ۱ .یدشلوا لصاو هب هرودر قالراب كلا ہدنئامز



 ۶ ۱ قبل دم ین مع هدیرود قر

 ءوف . یدشمهلیا رش هلسان (زب زعلا باتکلا فئاطل) ء شا ریسفت ینتایآ ضعب
 .یدشه تک هدوج و تافل وم كحهر وقنور هسرصع «تاذوب ندیازیع ہلس هظف اح

 ۸۵۹۳٣ وس می ھےے ہو

 (هدهسور ) ہر کر ندنسیرامعم تعنص ینامع

8 CU n i روس ۱ 

 هکمریتک هدوجو بالقنا هدنسهیعاتجا تایح یلناثع هصاح اب ہسیا یوامس نیدلاردپ
 یفیداشای ءكلسم یکیدہلیا|سیسُا: هلبمان ( نویکارتشا ) . یدیا نداملع ناشیلاچ

 رر رک رہ ہر
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Eیرم جرات ٠ 

 | نیلاءالع . یدشلا حرش ی( صوصف ) كنو رع نیدلایحم «شعا اغا یسهفرظو

 ۱۳ بم (قنزا) رازادو .یدشمرتک هدوخو راح مش راد ههشد مولع هددوسا

 0 ہک اد رک ام مس

 کک یوم دو ساق انالوم ندرفلاع نت هدننامژ دام ناطلسيحم ر
 یاحرح تو ره دس ءدمحا ندلاناهر « ینازاتفت نیدلادعس ء دمم نی دلالامح

 ۱۳ ۶رط هدنک وا ناطلس دو یضاق د یدراشما ری ہلیراەدیزک رب تافلأت
 ا ربلاءاروام یوتفو مولع ء اشاب یموم ۰ یدشعا قلضاف هد(هسور)
 . ءیملعم كناشاب یموم . یدشلوا لوغشم هلبا هضایر مولع هصاح اب كردیا لیصحم

 کهدنمان ( یتیمغج ) یفیدزای راد هتیه لع « یرثا روہشم دلا . یدیا كب غلوا
 ۔ اض یضاق . یدیا زاتم هلفوفو هه عرشو هس رع مولع هد ندلالاح .ردرتا

 نیدلادعس ,یدشم ہا هش ی( فاتشک ) ءشمزای حرشر هس(د وصل هباغ) كنو

 هدب ز؟ اا .یدیا ندن-املع یئامع ندیاتاسا ینساھد هدشای ك وح وک گی یب ازاتفت

 دمحا ندلاناهرب .ید( لوطم )و(مولت) ء(حاتفم حرش) ؛(ماقع حرش) یرارثا

 ۱ . یدرومشم هلس(هداعسلاریسک ا

 و .یدشمہللا بمقعت ینسارح قر ناع هبا د مولع هدرود دیزبأب مر دلع

 ea هرب رع مولع «یرانف .یدیا یرانفلا دم انالوم «یلاع روشملا كرود

 3 ندوب . ىدا ( مولعلا جذوعا) یرا روہشم . یدا یحاص صاصتخا

 و < شهلا فیلأت اهد رثارب ہدنمان (مدارشلا لوصاف عيادبلا لوصفلا عماح)

 | شعازاق ینتمرح ادج كرادنامع « یرانف . یدشمشلاح هنس زووا نوجا را

 ست ٰیدزالمالس یتسیدنک قلخ ن هک ردک هعماح یراەعج .یدا تاذ رب مرتح
 سک اگ:

 اشراق ك ران مر داسهعفدر یتح .یدرروا هنزو اور, ی ی انطخ هلدیزیاب

 ۱ طںرت مد اہ . كستعامح كرا نس» :یرانو ؛شمەتسبا كم ا تداهشیادا

 هدندوص رب ملأ یتابح ؛ شلوا یراط ی هسرازوک" هدناماز لوص . یدال

 اکا دن ا الوم «یراخاادم ن دلا رسمش | وب ندیرانف .یدشمهلا ماعا
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 االوم « یوامم نیدلاردبخمش « یماوس نردلاباهش «یدابا زورف دم ندلاد

 تو یدیا یرلامس قالرا لا كنیرود مرردل « «اشاب یحاح «هاشب رع

 داو 8 یدابا زورف .یدیا ٰیمولع هدیا رب هدیزک كا رود و ی(سوماق)



 2۳۹ قسدم ین امع هدنرود قر

 هدرود و , یدرلشعا رصح هب هم د مولع ی رلت ربع نون و هلتهح ی رلکدرتسوک

 رود ثالبا . ید رابع ندحشا-ثم و املع «رلت دیا لاغتشا هدایز لا ہلا 4,۸ د مولع ۱

 هلو و هدن رارود قلنام رهف كل راسان امع .یدبا یابدا خمس ءیملاع روہشم كا زم مرا ۱

 كسلابدا خسمش م یدرر وطوا هدن(ی ور تبا) هدر پشکسا «تاذو نایازاو مان رب

: 

1 
: 

 (هدهسور) یسە رت هاشنبع و خر لک ناطلس

 خع مش هقف نوسروط , ىدا ندنرلماع هلرود وب ەدە نور وط ندنرادرک ا

 و قاەلطخ كلبا هدراصح هجا رق :یدیآ یئاما مد كرا ناچ ءیداماد كا
 .یدشموقوا تاق

 یزاف ناخروا هبهند مولع نانولوب هدنرود جغنالشاب هدننامز یزاغ ناڼع ۱
 < شەہالشاب کلدبا اشنا راەسردم و رلعماح هدننامز .یدشم رو یرکرب كوول

 «یرصقدواد :یرللاع لوو لا لرودو .یدشلدیا فلاترارٴارت اد هب هذ د ناق



 1 : یوم زیرا" ۸

 نکز اوب ) هناحاس یلیامور هددت ناطلس ماف یک ییدریدتا اهنا ی(یراصح

 ادلق هناوصا سنئازر ہدنسەفاک كرلهعلق و طقف .یدشمردتا اس ی( یراصح

 ۱ کت اس ليا قرش هعدنک یسرامعم زرط اوروا مشملنحا رللاخزام
 كوو هغدلوا قفوم هدراضرعت یرلکدهلا ارحا «رلملنا ۶ . یدشمالشاب هالوا ما

 نا و نالاتبا ہدایز كلا <« نافما رظن فرص ندنساشنا اا هد اقم

 .ىدرلشملا دلش هثرالوصا

 هرنولو نغارەحرد لوص هیاسدا و مولع ی هاشدان : مع

 مو : اک 8 2 وو رام

 ۱۱ ۱ تاسردت ال او املعو انب راےردم ہننای كراعفاح یرلکدریدتا اشنا

 ید رابع ندرعشو حرا ؛ەنعرشمولع :مولعنالوا بوغص هدایزالا .یدررریدتا

 السا نیدرشن هدنامز نبع رلهاشداب .یدیا ندناکجاوخ هل رابتعا تیرثک | املع

 1 ۱۶ هنلصحو سیردن كنههعرش مواع هلتهج یرلکدهللا تیاعر ہتبرش نوحا

 ۳ ؟رح هو هنیرایآر و تک۶ داددا هداشتسا هلرلنا هدنناخا < رارلیا قبوشت

 3 3 .یدراردپا
 رک وصندلالقتسا نالعا طقف .یدراشمر و تیما ہدایز كي هخشرات رلرلن مع

 ۳ اکا هغمزاب ىح را كل ود ءراشم ها دق یم رات عباقو ہدنف رط ست 0

 ۱ ابا یدمحا :راندیاطض ینخمرات یلنامع لوا كليا .یدراشمالشاب ارک وص ندرصع

 :یدنآ یوم رفع
 تکل ١ هر دبا لصحت لاک | هدرصم « شم وط ۳ ناسرک یدمح ا

 'ینیدنواوا قاحلا هنعار وط ین اعع ند: رط دب رب اب مرر دل یبا نابمر ۳ یدشع ود

 ۳ ه ین اع خم راب < یرا كندا .یدشمرک هنتسبات لئاعع ہدیدمحا نامز

 1 ما کا ارجا یاب رب زکاا
 ا رح یدبا یحاصم كنلج نامنلس«یوءزخ ارکوص ندیدمحا +

 .یدشم ا قفاتو عج یهحرات تاعوفو

 ۲ دیتک هدوح و را زآ ك هم ات هرات تافل وم هدیررود كالا راہلنامع

 | هدایزكي هقسطت ین هد د ماکحا نوجا توقنیمأتو a ا اب .یدراشم



 ۷ قدم ین امع هدا رود قرت ۱ ٰ

 هنىرلیرامعم تعناص هده-ور و تسمزا «قس زا رل اع .یدبا یزرط ساب یتح و |

 هللا یربمعت كنیرلهعلق سنازب سا زکلاپ ءراشمهْعا اشنا راەعلق قجالوا لیاد

 2و

 سم

 ی نیوز ےہ ا

 تا
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 رس سست سس ںی یک

 بارحم هدعماح ليش

 ہدەنمیکح دارارہش زامشالقی ریغالقای ہی( ہینیطلطسق ) طقف . یدراشمەلبا افتک |
 لزوک )هناحاس یلوطانآ کنجی ازاغوب دیزیاب مریدلسب .یدراشمالشاب هکمریو تیمهآ



 یوم ران ۳۰

  ,یدشم هلی باستک ۱ تیهامرب هنادجوم هدنساشناعماج یسیرامعمزرط یلناع
 | لا لنکشت ساسا ءهق نانولوا اشنا هنسرزوا هلبا انب رب یلهشوک ترد هدرلعماح
 3 - ضف 6 شم ولوا افتکا ہللا هق ر نامز یی دام ای ك وح وک عماج :یدیف

 | كراهبقای نامز یفیداسبای عماج . یدسشلدیا اشنا ہدرلەبق قافوا هنفارطا كنهیلصا
 ! م رایقرط ترد كرهلدبا اشنا هق ر كوو تیاف دوخایو «شلردشل هدایز یددع

 ۱ ۱ .یدشلریدلوط هلرلهق

 اک ا ا کهدنزرط برفمو رصم راءرانم هدنراعماج ینامع
 " لهفرشطتف «یاوطسا یک یفیدلوا هدنزرط ناربا رامرانم .یدشلدیا اشنا هدمچ
 ۱ ۱ ۱ .یدشع ولوا 3

 ایا .یدشلریو تیما هد هنیرلانب یارس ارکوص ندنساشنا عماج ہدراہلنامع
 اجزا . یدشعالشاب ہکلدبا اشنا ارکوص ندنرورم هليا مور كرابلناُثع رایارس

 ی رافلخ ارکوص اهد «شهواوا ابا ندنفرط دارم ناطلس یجنرب (ینارس هنردا)
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 یرلکدتا نیز هللروص و یرلیارس رالنامع .یدشادا لیکن ندنف رط

 ۱ .یدرارلیا نیبزت هلرابنبح و رلاعوا ہد یراوأ یصوصخ
 عیارسناوراک ور وک «یک ینیدلوا ہدرابناربا یسەیمومع “ایم كرایلنامثع

 ۴ الاع هب ااه دبد ككراهاشداب 6 راوربوک .یدنرابع ندرامامحو همشح «هناخهتسخ

 ٤ دوح < یدرلیدا اشنا هنرزوا جابتحا ر یطف هدنامز ناع <« رونولوا دع

 اک ك نوجما لع قازرا و قوس رکسع ندنفرط یه كتكلم
 را همشچ هصاخم ا یلیر و تسا هدهحرد نع هدم رلهمشحاذگ .یدریلیدیا سح

 اب شنک و نوزوا تباغ رلیامسناوراک .یدریلیدبا تقد هنیرلاعولوا اشنا نب نم

 ٤| راریک رب هیاروب « روتولوپ عقومرپ شینک هدنرلاتروا كرلانب وہ . یدنرابع ندرا
 و هدنکلکسک و هوطخ چوا یفارطا كعقوم وہ .یدربایر دشلرپ راهودو راربطاق

 یدییلیدیااشنا رلهطوا هنیرزوا ءاراراویدوب نلیئد (هیطصم) ءروت ولواهطاحا هلراوید
 قادم و ضرعت نلیدبا ارجا یشراق هراهعلق «یسهبرکسع تا اشنادلر املا

 | کا ینالقتسا یزاغ نامع . یدسشلوا مبا هلماکت یکیدەہلیا بیقعت كنبرلوصا
  یرارامعم ندیا اشنا یراەعلق كرابقوحلس رلملنامع ًارابتعا ندخمرات ییدەلبا
 قاع « هیروس ءزرط یرافدناللوق هدایز كا كرلرامعم و .یدرلشعا مادختسا



 نا ات

 ست ید

 ۶۳ ۵ قیادم یل ام هدنرود قر

 هد(هس ور )صاح اب «شملیب ای قیصاهدو نیلاقاھد تان زت .یدشم هلی باستک ا لکش

 < شادیا لامعتسا ینیچ یدیلقت نارا یک ینیدلوا هدر” لیشی هلبا عماج لیشپ

9۳ 
 ا

2 
۶ 

۳ 

 روت ون

 یش سن یو ا ساس

e ۱ ہدراینیچ نالیپایهنیرزوا نیمزربضایب .یدشلرتسوک ًامامتیتعنص یلنانع هد رانوب طق 

 .یدثلدبا انتعا هحرد كوص هنحاریما ك 5



 یوم خیرات ٤

 ادیلقتهرلاسبلک یىی ٭ق هل هبف وصایا یرارامعف لناغع نامزوا ت٢ ٢٢ الوصح

 ۱ ایران تعنص ینامع ًاراشعا ندحرابو ہتشہا .یدراشمریتک ہدوجو رانالب

 04ھ یک ید ei رس و رپ

 11؟

 ی ا ور ےہ ہر

 و * دن

 هوادار یر وج
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 i یک

ll 
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 ا
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 ٭۔
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 . ۹١سہ

 ا
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 ۲ (هدهسور) بارحم هدنسن رام ەم زرط ىن ۳2

 و . یدشلدبا ذاح ا ساسا قانیز ناریاو رصم هیروس طقف «یلالپ کكراملسنازہ

 2 صاخ هغ ان امع نوتتس «( یراتتفالاتس) رصمو هل روس نارا ہدیرامعم زرط

| 



 NY یی دم ین اعع هدنرود قر

 ندقدنولواحتف هینیطنطسف .یدشعولوا برض هکسشوموک ہدرایلنابع ردقهبجنلک
 یک راتلود رئاس هددحن ناطلس نامزوا « شبا سسأت یتطلس یلنانع ارکوص
 نزویوتلآ راحام «تاکو کسم نوتلا كلبا .یدشعا ثثت هغمردصاب هراب نوا

 (رحبلاوربلا یفرصتلاو زعلا بحاص رضنلا براض) هنیزوبرپ ءشملیسک هدنرابعو

 یہ7 ناکدازہش ۱

 هلسهرابع ( هنیطنطسق یف برض ناخ دارم نبا ناخ دمحم ناظلس) ہدەنیزوی رو

 .یدشلزاپ 2 را

 مهم كا «راشم ریدتبا یر ییرامعم هدایز لا ندعلانص هبعش راسلن اع

 و یسیرامعم زرط یناغع .یدراشمتا جارختسا ندیلوطانآ یرصانع

 ی(هسورب) رالنامع .یدشلوا لصاح ندنجازتما كنرللوصا قرشو سنازب ہللر

 نرخ یرہش هلردیاهدافگنآندنسهم ام لا یرازامعم سنا غاردا
 ۔الشاب هکمرهتک هدوج و ین راثا كليا كنسيرامعم زرط یناع «هبهمهلسوس ہللا

 بالا ر كوو هدنسرامعم زرط یل امع ها یحتف كن هنطنطسف . ید ۱

 هرس

 ۷۱۷۸ ٩ دلج « یومب را «قیفر دحا
 ١



 یوم خیرات تہ

 (شقیاعرصاحم ین خسهعلف ( 0 ) دا ناطلس :یدشلوا هللا هجو وش یداحا

 ساط نون ا ر هنشاب نده انغ نالآ یر ند رابهابس ارک وص ندکد لدا طض هعلق

 لکشینیدلآ كساط نماشا كنیھابس .یدشمراص قیراص هدر هسرزوا ا

 Pel ی اعا شو رمسرب وک لاحرد ۶ یک سرخ كداص ناطلس

 ۱ ۱ .یدشلک هنادىم ہللروص رب شو رس ناد (فوکسا)

 ۲ دود وت > ہلا ەم زج خا عرش یادراو كتلو دەد رلىلنامع ی

 دقو ندننالصاح هحلم هلاراشعا «ندرلدکر و نلک 3 را

 لتموکع ا . یدہا هلضد ینادراو ا قیراصم كتمرکح . یدنرابع

 صیصخ هنیرایدنک یرایراوس یلراعت هلبارصاو ناکرا ءارزو ندیالیکشت یتزک
 ی وقولاق) زکلایشاعم نوجما یرلکدنیک هلسهیرمشع تاللصاح راراجت نلیدا

 . .یدرونولو ترابع ندهمو فئاظو نلیرو هیاملع ضعب هللا رابہاس هدر و

 رب وک «هسردم «عماج یتادراو هلضف «ردیا داصتقا هدناشاعم «تم کت
 :هح یرلکدتسا راما تامح رب هداستیاف راهاشداب .یدرلبا فرص هساشنا ماجو

 دار كا كامهنا ہیەبدہذ . یدرازما فرص هنیراهدیدو تنز یتادراو كتموکح

 دف هبحنلک هنامزوا .یدشمالثاب ہلیا یقیوشت كناشاپ ىلع «هدننامز دیزياب مر دلیب
 روتاآ تک نوتلآ دوا مریدلس هدلاح یرلکدک هسلا هداس تباغ راهاشدا
 اار اوب کا 0ا رب شوم رک و نوتلآ «شمک هسیلا شمع وق وط هل رللت
 09 ند و هکر كن همع رش ماکح . ئیےفتشلنوا یزئات هلس هاب رکسع تا تاعم

 .یدشع ولوا عضو هدرودوب هن «هلملالد كناشاپ یلع مظعاردص «یل وصا یرلالآ

 ! یدب یراق کم نا .لوادت مینا یزاغ نامع 0

 س4ص وت كياشاب نیدلاءالع ہدنرود ناخروا ناطاس «هراب لوا كلبا

 ۱ وا «تداپشهک هتنزون رپ كتهراب . یدشع ولوا برض ناف ون کو رقاب هسرزوا

 أ . یدشلزای یسهرابع ( هکلم لادإخ ناغروا ) ٹزو

 دا ) هدنزو روا « تداهش هک هدنزو رپ كس راکس دارص ناطلس یجبرب

 هدنزوب 7ر كنراەراپ درزاب مر دل یک ینیدلوا یلیزای ) کلم هلادلخ ناغروا 9

 « رهقآ . یدبا لیذای (داص نب دیزیاب) ہدمدنزوب رواہ ران ہلا (کلم دلخ)

 هننامز دم ناطلس عاف . یدلداعم وک مرد رب خا چوا .یدہا وف کب



 ڈ۱ قیلدم یناعع هدنرود قرت

 هراب وب ۰ یدراردبا عضو هننیدناص كلهتروا «لرایوتیلآ هلیمان (یسهراپ ساط) ہدرشورغ
 ۱ چو .یدرو ولوا فرص هانی زت هر 8

 هرارادکما رلارک وص اهد . یدبا هجا رپ هبموت ہدنبادب یسهف ولع كتارش

 ندنو .یدشمالشاب هفلزو دارطا ہدەفولع نوحما ییدلرو قرت ها رشکیاررپ
 و ءربلیدیا دعو یقرت ها شب چوا هرکسع نامز یفجانولوا موج ہراەعلق «هقشاپ

 نایت )مرا رکن یک و , یدروت ولوا تربع ر دن رآ ینغلراک ادف رک )تر وص

 نانولوا دعو ء٥ رافآالاق عاص ندراحلق لاد ,یدرلیدپا رعت (جلبت لاد) و(یدخ

 یسهلمح ءراربک قوواق هدر ہلما (یعووا قرن نور یک ینیدنواوا مض هرات

 .یدرلرون ولو ہدنتبعم كلا یدک ند

 - وا مض هدهس را بم و یک ییرو شیشحم هنارف هدنعوفو سولج سه انک

 ندرایقرت وہ طقف .یدربلیریو هغا زوتوا ہلمان (اهب ناک) هنارفت هتسره ءرونو
 یا كيهراب هدهرص وا کیو ٤ یدرلنمهدیا هدافتسا چھ امان رای رحم ۱ ۱

 یجبار نالوامیاض كنهداپ قت آ رادقم نالیریدنرآ نوجیا یفیدلوا شلازآ ی 2ار ١
 . ید شه دیا نامان تعفنم ر چھ تاب «ردىا ینالت

 .یدریلیر و یان(هماسا)و ( كوت وک ) هرتفدوت ؛یدراو رتفدر نوا رلهف ولع ۱

 .یدرونولوا طض ندنف رط یسبدنفا یرجیکی ءریلیزای هلبطح تفابس رفا ۱

 یعوزل نوحا تا ید رابع ندعایو حر ہاکی یانصت راي /

 و . یدرونواوا نامت ہللا ر هدنوا نالا قرالوا یمسر مانعا راتو وف نالوا

 هس راباصق تاب هدیناترا ءردیا تیافک هتناننست لرکسع رانو وق ناللآ هلتر
 یدربلیدبا عید ۱

 .یدیایرآ یوا یرلتفاف كلاحر صوصخ هفنصیه هد رل لد امع

 ناتفقو قوواق ہدلکش یرا یربا ن وجا فص هقشاب ندوب

 یشو رس یولوم رب هنشاب هلتهج یفیدلوا یت هرایولوم كناشاپ نامیلس . یدراو

 كەروب) .یدشمہلیا استک ا یہالک نلیند (یاسارخ ) هسیا یزاغ نامثع .یدرب

 رب هنتسوا « ربلیہاپ ندەفدق ايو هقوح یزضرق «هالک و نایربو یمان ( یناسارخ
 .یدنرابع ندرگ ہللا هجارف ءوللوق لو «هسلا .یدرلیراص قبرا

 ٠ ندخیرات وا « شما داجما تمالع رب هلسما (فوکسا) دارم ناطلس یجبرب

 بیس ك( فوکسا ) . یدشمهلا لامعتسا فوکسا هدنماقم جات راهاشداپ ارابت

 تدایشو



 یوم جرات ۳۰

 (هدامسلاباب) قرا ال رضاح والب و هدرز دف رط لکبد . یدر رالمالس یارزو ہا مظعاردص

 زا ردیا تراشا هلا یکتا ہدنبسانم تقو یسادختک لوق ناروط ہدنتلآ هبق هرونوف هنکوا

 کم بوکوچ ہنسولوا یارس «راریلآ ینراکم «راروشوشوق رلیرچیکب ناروط ہدیہاق هروا
 و . یدرونولوا دع تمالع هنن رلقجاراقبچ لالتخا رب ء هسرلزع كع رلبرچیکپ .یدرارالغاب

 .یدرالشا هب همایسکر لن ابرق هرزوا قلوا ہلیچ ر هنن رلتع اطا زامالشاب رالشابهکع اک ندسس

 روس اجر دا

 چرا ہیٹ

 1 ۱ یعماج دیزیاب مربی

 ا وام ق شوا شاب عرض ےک یدرلرروط بواک هب واق اب روا لرکسع هحنتیب كع

 هاله: هلا ادصرب كسکو ءرربدشوواق هنادنمزاس یک هیشاتکب یارتف ی رللا ءریلک هنکوا

 ژاروص چیه « رولیسک رلشاب هجا هدنادیم و «ناق لآ جلیق «نایربهنبس «نایرع شاب .ہللاالا
 دب « رلح وا . نادع ههاشداب زمغللوق . ناز هنمشد زمحلق «زع رهذ لا و | ها وا .زالوا

 ۳ دىلو شاک اب هوا ءزعاطلس «زع ریپ .یع مرک یرو «ید نا. «رلقرق

 mM هد « !یکولب اغآ كنیجنر» :ارکوص .یدرکح كنابلک هيد «!وه مله دوه هننارود

 اکو لب زعد رد <!یدہاھج :شواح شاب .ررو او هد «!هدارو» : یجقالوق هرق ندک ول,

 چوا كنمیک « رب كنمیک هدانا و . یدرلریشیاق یرلهسیک بوشوق یراشادلو نولوہ

 15 وا رلناباق یراهسنک . یدرلآ ین راهسک هل روص و كولب ه ۰ یدرولوا عقاو یغیدالاقای

 سا چوا هدزو 6 رررو ی رلتح ها رق ۰ وو هر کو ندکدرونوک هرلهلشرو هدیرل



 ۶ ۹ قب دم ین امع هد رود یر

۱ 

 یرحیکی یمەفیظو كشواج شاب ندرلنو . یدراردیا ادناموق ههتروا ررپ شواج

 قلیا ءكمِا مدقت ہباغا یرلاعدتسا و لاحضع هدناوید ییدلبا دقع كنسافآ

 ار کیا توعد هنسواوآ ثكیارمس یرایرحیکی نامز ییج لی رو (هفولع)

 ( كوتوک ) كعاحوا . یدرروک ین حس هفمط و قل رادف وح و اق كعاح وا لمکت <یرب

 .یدبا رومأم 07 یباک یرخکی یو «هک یدراو یرتود هنک  ناسد

 - روح . یدراو یراهفطو یرآ یرآ هدكساطناص هروا هقشاب ندرلت و

 رلیرحسکب .یدبا یلکو كننجابروج «یشاب هطوا .یدبا یادناموق كنەتروا ءیجحای ٦

 كنهتروا ءیکسا شاب . یدرونولو هدن را رب داح یرجیکی ەدە رام «راباپ هدنسەرا

 .یدرونولوا باا ندنئاس یرلیلمدق ا

 شواحو یرلماما ادعام ندنراطراض فظوم هلا هفلتحم فئاظو كن هرواره

 ۱ . یدرونولو هدیرامحقلل وف هرف راح ینسەفیظو

 .یدبا ہلیراشعا هموب «شاعم .یدربایر و یعاب (هف ولع) هنشاعم كرلبرخسکی :

 - وا میزو دا چوا ٌڑلئو یا مه هدلاح ییدلوا هللا همون «هفولع رو اع

 ندنحوا ضھزتلآ فرحرر ندنرلمسا ترا ین رع رہ هدنوحماكنوت .یدر ون ول

 ( رصم ) الثم . یدرون ولوا ثس هشاعم قلبا چوا هلک وا ء رونولوا لیکشت هلک رب 0

 (نشر) ؛ ٤ رخ الا یذامح «لوالایذاح «رخالاعسر(ججر) ؛لوالام مر « رفص مر

 ی رلمسا ترا هجا یذ ہدعقلا یذ «لاوش (ذال) ؛ناضمر « ناعش «بجر

 .یدرون ولوا عیروت هدیاعشو لوالایذاح «م رج هو ولع .یدردیا لک

 . .یدرولورونوک همظعاردص یلاجا ینوک رازا «لوانوک یا ہراقیچ یتوکی اص هفولع

 ۔رکف د كره وا یبا ںرریک هنروضح كظءاردص بول[ هنب رللآ یرارتفد یرلبناک كننص ص

 هب یراشبط بول آ یرارتفد (یرظا هبجراخ) باتکلاسر هدانا و .یدرردیا مدق یر

 كره وا كا جرم ین کس ہدعب .یدرون ولوا مارک | روحو تبرش «هوهق ہراضح زا

 یمسارم ميزو كهفولع ارکوص ندکدتی یسارس یعدقت لاجا . یدراراتیچ یراشیط
 تاود ناکرا هل مظعاردص .یدرونولوا دقع نواه ناود نوک یغجاقیچ هفولع :یدرالغاب

 كنسهلوق كسکو كا كارس یتلآ هبق .یدرارو ولو رضاح هدنتلآ هبق «هدن ارس واقبوط

 یرراوبد « شلرآ ه کیا هلا هلو ر هراد و . ىدا هزاد ی شع واوا اشنا هدنتلآ

 ریل سفق ہدنتلآ كلەلوقو هدنرزوا كنهلو یهدلوص « شادبا نیبز هلراز دلا فی رظتا#
 - هقرا كنهرجن وب هاشداپ ۰ یدراو هر رب رظان هراهلوو زهج ہلراربمد یلزبدلاب رونولوآ
 هدنګا رله سک نیشم یضربق هحنبحوم یرارتفد یسەفولع كغاحوا ره « رروطوا هدنسآ

 « رلریلک ه یناق ہن روا یهدب واه یارس راو هلرلطباض ران کن ہدانئا و . یدربلیرپآ

 ستم سا سف ےس سو یک نیسساسرسس بانس سد



 یوم خیرات ۱ ۸

 کت نورد لع و «شها فرش س لوارنا ةجنجوم
 .یدشع ولوا انتعا هنتوق دز كنودرا ہللا وصوب قرانولوا قیرفت ہکلیرحسکی

 کک و عصا ہک لاو نوک
 ندهروا هدرادقم ناعم ربع مسق ه .یدشرا همسق ۱ ۰ 4

 (قاجوا)هودرا موم .یدراو یراشار صوصح هتسدنک كنه روا :یدک یم

 ..یدشلرو رامسا بسانتم هلفاحوا ہدەناطباض وفا هعاحوا نوجم ا ییدشلرو یا

 اکیا هرزوا قلوا قاطباض هب رواو ناطباض كوو ییاطراض یمودرا یرحیکی

 «یمادختک لوق «یشاب نابکس ءیماغآ یرحیکی :ناطباض و وہ .یدشلرآ همسق

 :كوچوک و كوبوب « اغآ رضح « یشاب یحانروط « یشاب یجرمنز «یشاب یجن وصماص
 ا هتروا . یدک رس ندنسیدنفا ادخنکو یرب ادختک ء شواح شاب ءراکساخ

 تو یحشا « کسا شاب « رادقارباب «جرخلکو «یشاب هطوا «یحابروح :هدیاطب

 .یدنراع ندشاب اقسو

 ہک .یدبا یرظان كننرکسء یرجىکپ نوتو یمافآ یرجکی

 صل ندنکیدنک ردق هغلش واح ساب و قلشاب نامکس یر یرحسکی رب یر

 نانو هدراماکحتسا «كما هرادا ف یفاحوا ق هدنتعم :یرهفیطو .یدرلبەدبا

 نیما تباغ یرلافا یرحیکی . یدکمەلیا مظن و بیئرت یرادقم كرارکسع

 تند راتالوا قحتسم كا كنیرلاغا نواه باکر هصاحلاپ نوح اقم ولو ندناوذ

 یراقاقوس < قاب هنطاضزا كتاب « قعولو هدرانغنای هقشاب ندب و .یدرونولوا

 فا یرجنکی .یدا ندنسهلج یفاظو كنسافآ یرجیکی هدكمنا شیتفتو رود

 'مولوا بصن هغلایردناد وف ايو هنکلنکیرلکب ییا مور نامز یراقدنولوا لزع یرل
 اجا هدالرلکجهروک ازج ندیلاها نامز یراقدقبح هغاقوس رلافا . یدراروت

 یدرینیشاط كنکد ہلباهقالاف ندنسهقرآ كنرلاغآ یرحیکی ندبسو .یدراراقاب

 ٢ ۰. یدرارتم وا یلکنزوا شوم نامز یراکج هدنک هنا وب د رلاغآ

 ذوب چاقرب ہلہمان هزاح یم رس نامز یغیدنولوا بصز اا یرحسکی

 . یدال ا ندرلاغا یيبدتا بصز هدیدنک مرو هے آ هسک

 گم هباغآ اس لوق « زدیا هدنامرق هتیراهروا نانکس «یثاب نایکس

 شابو رایکصاخ «یشاب یجوصماص هلبا یشاب یجرغز .یدرایا اغا ینسهفیظو كلنو

۳ 



 ۶ ۷ قب دم یل مع هد رود قر

OESید یساسا زوٹیساف  
1 ۱ 

 هم رم وب د رادق٭ و .ید رابع ندشک ۰ یدوح وم ثلبا رابرحکی ۱

۱ 

 هلرایرحکی . یدسشما دیازت ارابتعا ندخرات ینیدالشاب هیاملآ رکسع هلبلوصا
 لوصا و . یدهلوا یقسطت كنل وصا یعرش مینی < بس هحیلشاب هنساع را



 یوم حرام ٤۲٦

 ی-براوس یلوقوباق .یدشم ربا هفنصییا هلیمات (یساراوس یلوقدح رس )و (یساراوس

 .ید کم ندرالرامت هلا اعز هدیسراوس یلوق دح رس ءندرارادحاس هلا رلمه مس

 ا اردا تمدخ رابجنقآ هدیراوسءرابنعرومأم هنتمدخ مرباسو فشک ہدعداس

 هداسب . یدیا هدلاح ر یادسا هدرود كثالبا راحالس یرافدنالل وق دا رفا

 ريس « رفغم ءنوب دل ربھد 6 كالموک هرز هرزوا قلوا هعقادن ےہ یسەحلاسا

 ءرازاماللوق راھرز ضا ی قاهقرا و كلسکوک رللن امع . یدنرابع ندناقلاقو

 یر هضرمآ هحیاسا .یدرلردبا ارحا هلتعرسر هداعلاقوف یرلشیوروب ہللروص وہ

 ریا یارحا ندقازوا ؛ هطلاب « قارزم ء جلف هرز وا كا ران یارحا ندنقای

 ۱ 1 یدب رابع ند ەجماب طو اسەرف ءكنفن «یعراق هرزوا كجا

 ی۔ہیعفادت اتنا «ند راهحم اط ہل رلحلاق نوزوا یسەض رعت ةهحاسا كنہيراوس

 کا یتح یک مٹ ندرانویذلآ رمد هلبا راهرز یلقاهفرا و یلکلسک وک

 عر ء راردبا ارجا هلتعرس ہدایز كب یاکرح نوجما یفیدلوا هجا تباغ هلس یلعت

 او وی مخ كم ها ها اوست ینمشد «كعا اہ فک لمک

 وزکب هبوط رادناټع . یدراررتٹسوک تراھمرب كو و ہدارجا یراتکرح یک

 ۱ ,یدراشعاللوق هدنسهب رام هوصوف قیا كانا ی هرات هحلسا

 الا هیودرا .یدریابدیا انتعا هجرد كوص هبهبرتو میاعت هدنسودرا یلئامثع
 یدریایربتک ہلاک هبنمهدنوردا ایو هدنسهلشبق رانالغوایمح یسهییرتوجلعت كدارفا
 لامعتسا تروص كکسنف ارکوص اهدو كيايو قوا هللا یرامیلعت قتسانج هدارفا

 تک ر نوا قهریدترآ راتراهم یدقلیغ امن ارلسح «یدربلءرک وا

 ۱ یدویلیدیا ارجا یرامیلعت نان هرزوا قلوا هدنلآ یراظن كراطباض «ریایبا
 ام یرهحیک ءزلدیا توق هققد ر چه هدنص وصح هس رو ملعت 4۵ هدهح ردوا

 ۱ دنسودرا یلامع . یدربلیدبا ارجا راملعت یصوصخ ا رل همر دن وص مسج

 J .صحم لاک | هلس یرار وطاربعا سنازعب ء45 یدرلیدیا تاعر هحردوا هب هرب 7و میلعت

 ۱۳۲ .درودوا یرکسع رکف .یدرار ردنوک هنسودرا یناغع ی رالغوا نوجا

 ندا لاغشا یمقوم مرتح كا ہدنلق دال س - یدرولوا امزف مکح هلس وفص

 یتالاغتشا یولع كا كنيلناعر ءبرح .ىدترابع ندقللنایعو ندقلنامرهف ءسح
 «  تب هعاحیس ء تعاطا ههاشداب هج وه ییوناق یرحیکی . یدردبآ لکشت



 t0 یادم ینامع هدنرود قرت

 .یدرونولوا باعا ندنرلهدیزک كا كنارسا نانلا هدهراح هللا یلوصا همریشوید

 (یلوق وباق ) : ہدایپ .یدیا هدک ما بکرت ندهداییو یراوس « ودرا هلتروصوب
+ 

 رلینیچ هدعماج لیشپ

 ۲ یلشاعم (ی وک وی اق) ناروطوا هدي ا .یدشلرا هب کیا هم ات (ی و دحرس) و ۱

 یو؛واق ) هد ی را وس A ىدا زسشاعم (یلوق دحرس) نار وطوا هدرادو ۱
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 ھہک اا

 یه روس دت سس ںیہن

Ki حرا دا SAN 

 مر ہرا ر

 کو

 (ندنسولبات كس هب و ر)

 دارا ؛یرکسع ُةناجبتک یهو ےران «قیفر دجح ا



 یرمعش خیرات ۲٤

 1 ک هسرتو ملعت هنس ید ہدراەلثیف وہ رانالغوا ی .یدشمآواذنوک ءراهلشدف وو

 ااو یهدهرمشط هدیمسق رب ندرلنوب . یدراربشنل ا هبهرکسع قاشم ءرارر

 ىج نالیربآ نوجما نواهیارس .یدراربلبر,دنولوب ہدراکشفح كاکبایو هدنتمدخ

 افا یتمدخ قلمحاتسو كنسرلبارمم ناطاس یهد( یلوسلک ) و ( هنردا ) رانالغوا

 هراس ر « یلیر و یا ( یحاتسو ) ةت ران نوجما یرلفدلوا یاکم ہلا

 ۸ ء هدنتمدخ قلبحشاق یمسقرب ندرانالغوا یم .یدریلیند ( یشاب یجناتسوب )

 ۱ .یدرارونولوا مادختتسا هدننآ اشنا عماجو یارس هدیمسق
 تدموب «راربنهرکوا هزوک ینهکروت رانالغوا یم نایردنوک هرلکاتفج

 وک موزا ايو هکدلدیا لاک | یرلهبرت هدعب .یدرارولوا لوغشم هلتعارز هدنفرظ
 0 ,یدرارونولوامیزوت هقنص رر هروک هنسرللماو وزرا لر هلب ردن وک هاب هک دلور

 [الیزاییرامسا .یدرارونولوادیق کوک یرامسا نامز یرتکدلک هبهلشق دارفا

 لدارفا ءیشابهطوا یورک رر رر ندنک وا ثدشاب ه هطوا یراقدلوا بوسذم

 شع تاقوط رب هنسهسک ا كرفن ره نوجا ابا ًالعف ینفجالوا داقنم هتسیدنک
 ینیدنواوا دق رانالعوا یمحت هلروص وش ندرلربسا هتسودرا یرحیکی . یدردبا

 .e یدرتلا Aer هح: ج وم ( یوناق همررشود ) ہدندەےنامع هعرت 1

 انروط ندراناروطوا هدیلیا مور كرابنمرا و راغلب ء مور ءی ە٭نسوب راتج هنآآ
 ۴ .یدربنالبوط هلسهطساو رلشاب

 لا دست (لوق) هدارفا ندا لنکشت ینسودرا ییناعع

  یدرلیر و یا ( قاحوا) هنسهمموم تشه « رونول

 ۱۱۰۰ هدتیادب یدوجوم كرلهتروا . یدشلدیا مسقت هر(هتروا) ددعتم قاحوا

 رم 2۳ رد را

 كه رواه . یدبا یر مات وزح هسعت كنامزوا «راهروا .یدنرابع ندیشک 5۰.

 وا دع مرتحم هر وک هناقفومو تایرفظم ییدهلبا زارحا ءرولوتوط یباقو خم رات
 3 هال روصو «شعا عسو هسامع كلام | ۳ ندنئادحا كرلب رحہکی ٠ یدرو

 . قهدتحاب . ا هدراتال و اء اد ا هدرودوا .یدشلاتوج



 ےس قیدم یل ئاثع هدنرود قرت

 صرح ءشلوا لتخ ہدنجما نامز زآ _یطابضنا كرارکسعوب طقف ,یدراربنک هلی
 لصاح موزا هنیوفل كنفنص ايب هلتهجب یقیدلوا سوک للخ ا راماظتنا دا

 هرزوا یسهصوت كللخہرق ییرادناح یزاف ناخروا هسرزوا كلو . یدشمب

 ید وک مورا ةا یرل(یرحسکی) ۱

 .یدروسدیا لیکشت ینوناق (همرشود) یتساسا كسودرا یرحیکی 2 8

 ندراقح وچ نابتسرخ نالوا ندنسەعبت یناعع هحنجوم نوناق وب 4 ۱
 ندک داریدشت هر وک هب هم الاسا هربرت جهلا قحوح ردق یناجما هک دلوروک موز ۱

 هقشاب ندنو . یدقجالا ها رب همو ء قجاروطوا هدنرلهلشدف تاب ارکوص

 : یدکح لب دیا مف هدهراپ رادقم رب ہلا ( قر ) ران وک قلرارای هده را

 ناخروانوکرب :یدشلدبا ارجا ندنفرط یلوشاتکب یحاح یسهیمست كرایرحیکپ
 یی كردبا تعجا هی و یا یحاح ندیا تماقا هدنراوح ( هسامآ ) یز ۲

 ۔ارفاودرا شاتکب یحاح . یدشٌما اجر یتساعوق مسارب ءرکسع ییدلیا لکش
 ندنفرط هقرآ كرفنیرلکب «ءشعوق هنرزوا یشابءرفن یلوق بوربغاح ین رندن
 قاوایهرطاخ كنساقراص هدتعضوو كکي هتشيا .یدششراص ورغوط هتسهسک

 یب وو: شاتکب ترضح هدمب .یدشع ولوا داحما واک یابد ( كهرو ) هدزوآ

 ء یوق ینراوزاب ء قا یرازو قح بانج . نوسلوا یرحیکی یمسا ءارکسع

 .یدشٌما اعد هبید «!نوسرویوب بلاغ ییرایدنک «كلهمینیراقوا «نیکسک راجلب
 تافر هدنامز راکدنوادخ اہم ندکدلدبا سا هل روص وش رابرحسکی ۱

 نانا ندراناشسرخ «شمو و هکدتک هسامع كلام نامزوا .یدشلدا حالصااه 1

 EST یعرش سمح مس ر ەرق ند٭امز یاملع ویسا مج

 6 شع ولوا عضو تمش خا شش یمرکیزو ه ریسآ "۳ ارابتعا ندخمران و شا

 وش ندرلناشسرح ۱ یدعفلا (كع) ها شپ یمرگپ ندرلسهتسبا كمر و ك

 .یدشلربو یعان (رلنالغوا یمحم) هرلنانلآ هرکسع دو

۱ 

 یم .یدنراع ندرل ره كجهروک هسرتو ملعت هد رل هل شرق ءرانالغوا ن
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3 ۶ 
1 

 قوجرب ارکوص ندنطبض كن(هنردا) دارم ناطلس یتح .یدشعولوا عضو هدننامژ
 نوا كمروک هسرت و ماعت یراربسا ندا تباصا هنسەصح «شمردتا اشنارهلشیف
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 یوم حرام 4
۱ ۱ 

 اا الوا ضف هدنتتسن یاسقرت كنضارا یراک كنیحاص رام . یدراردنا انتعا
 ؟لممدنعوقو رفس «راردماتقد هنتلمکمو ماظتنا كنضارا امد رات بابرا هلتهج
 یدرارونولو فوم هلسهفط و قمراقح ر سف یادراوكراع یرلف دل وا

 9 كليا . یدیا هدنرلودرا « ینالکشت م ظتنم كا هرلملنامع

 ۱ رول هدنعوفو برح یاهو نص ندتلم 2 موم یسودرا

 برا نوحا هظفاع یرادالواو ی ردرو « ینالبوط هدنتعم كنرلکب «تلم

 للجن | هدایز كا كردبا زارا ی راتعسط كلکروتیرطف «رالنامع . یدردبا

 )اینا ید رل شم ہلا لکشت یتفنص یراوس فرص هدسادب «ءراشلو ترهش

 یراقدنولوب كلام هناکرح تعرس رایجنیفآ . یدیکرم ندرایجنقآ یرلیداوس
 تالبکشت .یدرا رول وا لئان هرل تقف وم یاو یعطف «راراصاب نشا ینمشد نوجا

 8 كغاحاسرھ :یددوجوم تسانمر یلتدش ہدنب قامسقت یضارا هاه رکسع

 1 >ا راقبح هدرفس « ردا تراظن هنسهرادا کلم و او كنعاحْس یدن 20

 1 ؤاحەدرفس ناب وط حالس )ا .یدرابا؛لرادد یامهمو هحلسا «ی 21 دل رک

1 
 ار نم«جلیف ںیک نیاید با اک نم .یدلکد قسنکی یتفابف لدارفا .یدرولوا ۲

 ۳ هردو و ر زا

 هرم ہلیا عوبوح یتفح كرد تدوع هنساال اک زالو رول وب ماتخ رفس ءرونولوب

 .یدرناللوق هبعفادتو هحراح هحیاسا یک ناقلاقو قوا

 لاها .یدرد انالعا هب هلق نوب و نامر ینج ان ولوا ارحا رفس یراغ ناعع

 7 یوق كي ود را . ید ردہا رخ هدنروص حرس RS LS 6 رالب وط

 درل رمش مکحتسم هارالسنازبب نوجما ینیدلوا ات کت د وقفه یسهسرح تالا

 گن هعلف رب الثم . یدزلیدبا مازتلا یقیرط هدافتسا ندنامز ہدایز ندنوف یشراق

 ماسک یرللوب نونوب كنهعاق .ء ربلیدیا اشنا رلهلوق هنیراوج نامز یجیدبا
 د كنهعاق ءربلیدیا ضرعت ارکوص ندکدلدیا مور ندقازرا خا راپا اه

 ردرایجنیقآ یرابلنامع «یرلرهش مکحتسم كسنازیب .یدرون ولوا ناما هلتروصو
 0 . یدشم ہلا روح هنلکشت هدكتفنص هداس ءثكفنص رب هقشاب

 اگ تلرویا (ایای) لر هل دیا لیکشت هدننامز یزاغناخروا یننص هدا كلبا

 درفس رلیاب .یدشعولوا نیبعت راطباض یک یشابکیبو یشابزوی ءیشاب نوا ہرا
 ۔وصع ثكنضارا ن نایرتسوک هنن رایدنک ہدرضح ءراریلیدبا هشاعا ندنو رط ٹن وک
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 ٦ یبندم یلاثع هدنرود قر

 ءاشداپ یزاغ ناخروا طقف ء شما مادختسا قرالوا نواعم رب هنسیدنک یرار
 ہدەدرابلناع تموکح بصانم ہلییصن ربزو كناسشاپ نیدلاءالع ارکوص ندقدلو
 یفیدلوا تداع كعد (اشاب) هدالوا لو و ہدزلکروت یتح . یدشمالشاب هکعا ا

 قلدالوا هرخ الابیاونعو «شمل ریو یتاونع یتلاشایہناملس ہلیانیدلاءالعہدازہشہلتپ
 :یدشمالوروط یرک .ندکتو و مدرک لار ندا دخ هوم توا

 6 مظعا ر رو هدنابعم هاشداب 6 شلدا ثادحا یسهمر كل رکنعضاق | گیت

 .یدشعالشاب هک دیا مادختسا رارومأم یک رادرتفد «ءرکسهش
 تاوذ .قوح رب ندلاک و راذتا تا دا ارزو 0 دورود

 تراهم هدکام ۂرادا هدهسیا یدیا یىلتم هتهافسو قوذ اشاب لع زکلای .یدراو
 یرلفدلوا تراىع ندندافحا هللا اشا ندلاربخ : رار زو و . یدبا یحاص هلما ۱

 ماف تیاهن .یدراشعا ہراداو لاغشا ردق هنس ناسقط اثرا یتماقم ترازو هلال
 .یدشلر و تیام ہد ترازو ینراوب ہلیا یعادعا كناشاب لملخ هدننامز دمع ناط

 عكرزو ره .یدیا هدنسهاثم یرادرس هدنامزنعو یتعم كهاشداب راریزو

 - وا رب رفس ریارب هلرانا هدنعوقو برح «رونولوب یتلخ هناخ ردق كيب چوا يا
 راناخ ء راەسردم ءرلعماح «راردا افتقا هسرثا كني راهاشداپ اباد رلربزو .یدر

 ' .یدراربا.ترغ:هاراس کت رر دنا ٦
 (راع) ییضارا ارکوص ندکدهلبا میسوت یراضادا رایلناهع ., ا

 هدر: زلرام رپ ۔یدواتس جس کے هست ( )و ١
 چاقرب كغاجنسرھ .یدرونولوا صیصخت ہرارکسع نرتسوک یقلراک ادفو تعاج

 ( صاخ ) یضارا روصق ءریلیرپآ هرات شعلا یللا كرهلدیا ضرف رایتررپ یتوگ
 نوجما یفیدلوا بکر ندرایضارا عساو اهد ندرارام راصاخ .یدرونولوا رابتعا
 .یدرلقارب هتلود هسزخ یسفاتم سلیر و ها او ارزو هلبا رلهدازش هصاخ

 ءرلردیا عرز ییضاراوا راذو «یدرونولوب یحاص رر هلراراع و هارلصاخ ۱

 :یدرارز و هتیرافرصتم رایتو ساغ ی راج چ لاقتناو غارف هلیایرشع فن
 راع وصاخ  یدیلیندا( ضرا چا نال ام لا وا شات ا
 . یدراردیا فقو هناربخ یتادراو هارارایتو صاخ یراقداوا فرصتمآضمب ا

 هتسهظفاحم و تعارز « رارروطوا هدنلخاد یراراع یدنک یرابحاص رات



 یوم رات °

 رار هلقلوا راکه حاسم هجرد وہ هدنسهصوصخ تایح د زاب مر دلیپ

 ہباددرب كو وہ دکل حیسو و تموکحءرادا هصاحاب .یدردیا ملسلهد یتقبقحو

 قرالوا تسمرص هل رفط ۶ هوش رک یراق ہروع زکلا شما رارا

 ۱ .یدشلوا ببس هنتکالف یسعا راهظا روغو

 ا ر دلس هدنص وصح ترشعو شدع هدنامسلس یح رب ندب رلفلخ كم رب دلم

 ےک یا

 1 کک
E? و 0 ۳ 
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 ۳ تفاوت دام الل یگ

 > تباہن . یدسشمہیا شومارف ًالک ینراشبا تموکح ء شما تیعبق هنیرتا
 رمورعم یتلود لناغع یتراهمو تیارد کهدکلم ٌءرادا ءیتاتمو منع ادم ناطاس

 ۱ یلغوا هللادام ناطاس یجنکیا ء شمراتروق ندنراهکلهت ضارقنا یتیدلوا
 11 هلروطاربعا یلئاعع هلراسرفظم و راتسقفوم كحهدیا نصرت یتنطلس یانب دمت

 : .یدرلشلوا قف وم هامر دنرآ یدوفو توطس

 ااو لیکشت یتهوکح ناکرا یقاعتم یلالقتسا نالعا رامان اع

 تلرود ہنر ا هدب زک كا كنساباب ہدنبادب یزاغ ناهع .یدراشما تربغ



 ۶:۱۹ ید دم یل اهع هدنرود قر

 یردلوا رارحا ارکف طقف « راکتاعر هسد راهاشدای . یدزلوروک را ندم
 تلج یتمرح كسك یه «رارولوا رهظم ہتلوہس رب كو و ہدنکلمم ۂرادا نوح

 هقالخا ۂدعاق ہدنجحما یرلهاشداب یلناممع .یدرارلبا نیمأت ی داشاو تعاطا كردا
 .یدشلوا دیزاب مریدلس «هاشداپ كليا ندا تکرح هناراکهاسم هدتاعر

 قوذ «شقارب یتموکح هفیظو زالوا رولوا تسمرس هلتیرفظم دیزپابمربداسب
 ءینسهناهضسقوذ كناشاپ لعیریزو .یدشمالشاب هکمهلبا تایحرارما ہدنجما افصو

 یدیزباب .یدشمنا لاثتما ہرثانیع هدیدنک یک ییدهلا هاسم ینسەدہدو تش

 .یدبا ادءوملا یمسنر برص «یسهجوژ نار اط هدايز ا
 هصاح اب ندننایم رانالغوا یم ءشمتا لیہست اهد تاقرب ینایخ وب ہسیا اشاپ
 ۔ وغو یقاوذا كهاشداب .یدشمهاروصق هدعدق ههاشدای یراحنک ییدهلبا با

 هدعب ءراردیا تقو رارما ہلیا هفظو وہ تدم رب راقجوج وب نالوا تلا هننام
 هتشیا .یدراراقسح ندیارمس كردبازارحا هب رکسعو هکدم بصانم <قدالآ رثرای#

 3 راھتنا هدهدنسهرا رابلناع هدننامز دیزاب مریدلس قالخا داف هلتروص و
 . یدشعا تیارس هدهودرا امردت < شه

 هنیرلاطخ كقلخ هدلاح کیدروک حابم هتسیدنک یتهافس ولردیه دیزپابمریدلم

 نوحا یخیدلوا عفاو تیاکش تن رافخ .:یدشف وب مدرا رج یلتدش تیاغ یثر را

 ءہاشدایوب ن هتساقمرب دوای بو ر,دلوط هوار هدن(یرمشکب) ندر ف یضاق ق 3

 دكدیز اب مر دل ٠ یدشمک زاو هدنسەاس ینلفح كنعد رت ندنسوزرا وہ تب

 ۱ ۔ردتا هو هنسا دنک «شمشدلاح وا عام یراح سما هدایز كا هنفالخا داش
 کیا هد( هسورب ) قدالوا لماع هلسایاصو كنيراخم نیدلاسمث «دیزیاب .یدشا

 كعماج هبیراخ نکرریدتا اشنا ی( عماح ولوا ) یتح . یدشم ردپای عماج
 كب» :یدشعیا هلباقم هلتروص وش یراخم ریما ءشمروص ینیدالوا بولوا لزوک
 -هناخیمررب هدنسهشوک ترد - !یش یک هن - !كيسک ا یشرپ زکلایطقف «لزوک

 تی راوج«ینفیدلوا ہللا تب كعماح كردیا تربح هنیزوسو كنیراخحیمادیز ابناطلس

 كم السا بد: یراخم ریما نامز یکیدہلبالاوئس ینغجانولوازہ وجت لصان ك شیش رب هبوب دهل
 هدهلأقم هسد «؟كسروع ادیرش نوح ندرلش یک و یلفنس . ردهللاتس ہد یل

 .یدشمک زاوندن ر شع ەنیرزوا یراطخاوب كنيراخمریما «دیزبابم ر دلیپ .یدشعولوب ۱
۱ ۱ 
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 یوم جرات ۱۸

 هلا هنقالخالئاضف یرلضمب ند راعاشداب نشد ہدنرود قر ك راماناعع را را
 0تت ا یک ر
 دارمو دع ناطاس یلج ںاکدنوادخ ءناخروا ءنامع ؛یدزا مع بم ۳,

 «هدقلنام رھف و تراسج یزاغناعع .یدیا یرلایس بج کا كنسحمرارود كلبا اس

 تاقفوم مردہ هاب اراکدن وادخ هد رکسع تاسسأت و یاس رکف یزاغ ناعروا

 تر ےک

 و هدتنطلس نعمأتو تلود یابحا یا دارض هلا دمحم ناطلس یلح «هده رح

 ۲ یارک اهد را ر

 ال لئاضفو قالخا .یدیا یامرهق لو و ہلا كنم ران لنامع «یزاغ ناعع

 هیاماع . :یدرایا تقفوم زارحا یالوق كب هدهرام ءردبا باج ین دارفا یتعم

 اک هات > وب :یدشعا لاقتنا دا اج ۶ کر وک و کد هل هدرورب یثداق

 ۱ :E .یدشعا روهط رلامس ال 1 هیات هدنسفر رود لیا داران امع

 ا فالخاو تهاقس یزولوا كاما هنو هب هعس یس هن سح فالخا كرلھاشداب



 ۷\4 یی دم ین امنع ہدنرود قر

 هدیسان قوقح كردیا عضو ینوناقراج و جاب هدنامز نیع یزاغ نامع . یدشمهم

 یبا هسمک ناناص كو ۳( اظ هن رل هدام مهم كا كن ون اقوب .یدعلآ هل ماظز

 یحاص رام رب مک ره .یدکج هما ه دأت یش رر چھ هسزاعاص ءكجەرِو ها

 یلغوا,یدکج هديا لاقتنا هنلغوا هدننافو «كحهسءر و ببسالب یراع وب هنرولو

 یس رت كنامع ناطلس

 هعفد ثالبا یزاغ نامع . یدکجهردنوک یراراکتمدخ هرفس هسرولوا لوح 1

 . یدشمریو راج هتنکیهرق هلیا ناغراط قرالوآ
 مع راه ا وف ندک دهلبا تیا هلروصو ینسار ا قح یزاغ ناعع ۱

 ور ا کیاو ایدہ ناصر E یبح را وو ےس ناخروآ

 و. اوا بیس ET رات رپ كوو روا كنتوطس یل

 شهدمیرلودرا بلص لها نوحماقمراقبح نداہوروا یرلبلناعع ؟رادعاندخمر
 یمودرا راک ادف كتلود توطسریو جنک «راشمتا زؤاجت ہدنلکش بصعت ٌةهبالس
 .یدرلشم هل تعحر مزممو بولغم دت

 1 ۷۷۷ ٩ دلح ءیوم جرات «قیفر دما

1 



A یوم خیرات 

 ا « موق روسج و نرک هلتعارز یتابح . یدرارلبا تیاعر ههظفاح یتاالم

 ,ls كوو یکم ناح یادو هدشعم كنتسر « راش و هلشها وخ نونو

 رس زارا یت راتعمط یرطف ہدایز كا كرادلناُع هدرود و . یدردبا دع

 ىدا «تسدم هعش

00.۳4 00۸۳٠ 

 یلوتس سویزودوُل4

 ارم .لالقتسا نالعا كرایلنامثع مسارص وب . یدراسشم ها یامداش راهطا

 .یدشمهلبا لکشت

 ی اوعد . یدشمهلبا و و هرادا هللا یساس رکفر هو و یزاغ ناهع

 ےہ ءعیسوت ہلیلوق جوس یراق

 ت 2 یرلکدلیب ییرلکجهدیا نیمآتلبا وزابروز
 دز یمرت هدوحو ودرار مظتنم ہد صا لوا

 ور ہدنجما نامز رب 21 ہدەیاس وہ < ء راشلا هتف د

 ۶ یک ہینیطنلطسق « یرارہش مهم كا كنِلبا
 . یدراشلوا قفوم هطبض یت اپ رب

 وضارقنا كرف رابلن اع
 ۱ 1 ۳ هنس رزوا تنطلس یسیسأت

 ق خاوەرکسءتالیکشت كرابلسنازیب یراوشموق
 3 کردیا هدافتسا ندنرافعض . هلتهجهبموح
 ل القتسانالعاو طقف .یدرلشلوا قفوم هیضارا

 ۱ .Cou یدشمالوا ہدنلکش ناصع عون رب

 اگ ارب نامز ییدسا تافو یرلهاشداب كوص

 ۷ را فنا تمجارم هکب نامع كرديا عاتجا رلکب
 نا < یقیدلوا ندناسن ناخ یناق كنسیدنک

 ۱ ینپدنولوہ ینزاحا ندشدلاءالع

 .یدراشم هلبا ناس یغیدنولو شعا قاقحتسا سک

 ۱ ۳ هفاط زوغوا هلرلادخیتک و رلکپ نوت وا هدخب

 هک أ | هعفدچوا ءراشمقلاق هغایآ رانالوابوسنم

 جا رزبمقو رللاب ءراشمعا اها ہممارتحا مسا ص

 | لوصق هدهظفاح یقوقح كمومع بهذمو سنج قیرفتالب ء شما تیؤر تاذلاب
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 لصف یحنح وا

 ی دم یل اعع هدبرود فر

(\Nfor ۰۸۵۷ - ۱۳۰۰ <1۹4) 

 هلیتوقحالس ءراشلک هدلاحرب هچوک هل وطانآ رابلن مع
 :یدراعلوا قوم کجا نجات یخارا رای

 هدلاح ر یئادتا یراتددم هدهرص یرافدروطوا هدنسلاوح ناتسک روت ءهدق مت

 ۔ وا یغامدو راکفا كرلىلنامع یت دم قوحلس ارک وص ندکدلک یب وطا آ . یدیا ۱

 هب هناراکداحما رکف یکراکدنوادخ و ناخروا :یدشمهلا ارجا ریئأترب كوو هدنرز
 تدم رب صوصخم هنللنایع « ارکوص ندنلالقتسا كنيزاغ نایع ءراهاشداب ٦

 ,یدشاوروکیربثأت كوبو كب كسنازب هدناسسأتوب طقف .یدراشلواقفوم هنسیسأت
 یرامعم ین راهندم رانا كليا .یدراشمهمریو تىما هتعنص هدتیادب رابلنامع

 .یدراشهرتسوک هدنسهعش قلعتم هدناقع كنونفو مولع «هدبرکسع تالکشت هل
 ندنلادعوقح نوجما یرلقدلوا راکتاعر اف رح هنماکحا كتمالسا رلهاشداپ كلي

 یدام كردبا تگ رح هدیروص رب زد بلک ندیصمت هفامعم 6 راشمالرآ

 -الماعم یشراق هرلناتسرخ دكرالنامع هدرود وہ .یدراشمشلاج هکمرتس 5 رارث
 كملاها هد راتکلم نلیدبا حتف یدشمهلوروک رثا ندراملط هناراکبصعت ہ ِ

 . یدشمهلربتک هلس هرطاخ كا زواجت هنیرلنید «شلدا تیاعر اعاد هنق

 نوئو .یدبا هداس تیاق یرلت رشاعمو تا زرط یهدنرودقرت كران
 امو تاداع كننامح كروت سا ءراردیا تمدخ ہدنتبعم كنب زارادمکح رانا

 یسهام نرم یمن ۱



 یوم خیرات ۱

 +یدشم هل اافا هلتقف وم لاک اشاپ سونغز یهفظوو «شمریو رارق هنطبض كنەطلغ
 ندرلندیا رارف .یدشعا ربمعت ین رلانب بارخ كرہش ہدنجما نامز زآ حاف

 هدریدقت یراکدتہا تدوع ردق هبآ یکیا ء ینکچہلیربو كنیراوأ ہرانلک یرک
 ہناروربحاص تباغ یشراق ہرایلسنازہب حماف .یدشم ا نایب ینغجانولواہ رداصم كتب رللام

 التسدنک ا شعا بصن قیرطب هترایدنک یسودانج یتح .یدشع ولو هدنالماعم

 لوص هنسیدنک «شمرو اصع رب عصم ہقیرطب .یدشمالاق یلاخ ندکمیا تیاعر
 .یشراقهرلن امنسرخ كو اف «کهدهح ردوا .یدشع ولو هدنالماعم 21 امارتخا هحرد

 بجوم یتیئونع كالع هلبا مظعاردص « كنلاحر یتیعم یسهلماعم هناراکشلاسم
 کرا یتعم دمع ناطلس ءشلدیا ساسحا ہدەحتاف تسونعمدعو یتح .یدشمالوا

 كنریاک | مورذلردبا تیمهافطع ہدایز كي هبهبرکف تلاح وب نالوا لصاح هدنن
 1 .یدشمراو یرلیا ردق هنلتق

 |نمأتیررفت هدیلیامور كنغاروطارپعا یلنامع هليا یجتف (هنشطنطسف) كحاف
 اعم تم وکح ینجار, چیه هدنلخاد یسضارا یلناثع ًاراتعا ندحرات و . یدشلدیا

 | كننلروطاربعا قرن امور «راشع | طرض ینتھت اب كسنازمب دق .اناعقارآ .یدشمالاف

 ۱ .یدرلشلوا ما هر



 ۳ هبلخاد تافالتخا یه راح هرقنا هدب زاب مر دلس

 و . یدشلوا روبح هکمتک بوشوواص ندررش یتح «هکملکج یرک قرانالاراپ
 < شمالروز هلتدش لاک یرهش لوق یهدنتهج ییارس روفکت هلبا جلیخ ہدانئا

 رب روسج هدلوق وب .یدشعا ضرعت هنیراروس جلبخ هدلوق نیا ندتتهج هطلغ
 تعاحشهدنراشادف را .شمرتسوک قانامرهقرب هداعلاقوف نسح یدابولوا «یرحبکی ا

 5 هقطنه جلخ .یدشمهلا لست یتقفوم هدنمسوو كروس قرالوا وع هدتلاسو

 كنمشد ناقارب قبحا ینسوباق قربس هدءرص ینیدنولوا زاربا راقلراک ادف وہ هدنس
 ندا ءدافتسا ندٌسامالب وط هنس ىسوإاق پوط هلا یسوباق ہەنردا یرلتوق نوو

 یروس شنط هدنکوا یسوباق ٭ٴردا « راشلوا لخاد ہرہش زلیرخسکی ردق یللا

 ۔ واق هردا ەهۓیرزوا تکلف و نمشد .ىدرلشملا یتسهقرآ كنمشد ندا هعفادم

 ۔وہاق ہنردا كردبا بقعت هلئدش یرثن و رالنامع .یدشلوا روبحم هکملکح ندنس
 یسواق پوط هنيرزوا یرلانلوا لخاد هرهش كرلہلناع .یدراشلوا لخاد ندنس

 ہد4+سیادبا ٹوک تمواقم ەچدلوا ناطنطسف روطارپعا ندا هعفادم ینتھج ٦

 یتکجهمسهدبا تعوافم هدنسشراق یراتوف یئامع ندا التسا هرهش ندفرط یه

 رارف وضغوط هنتهح هنفوص ی ہدعب . یدشملوا روح تخر هدوا قرایالک آ

 ء.ء۳٥ <«ساام۲۹) یدشادیا ف ات ندنف رط یرفن ب نع ر ن ؟ر ک ندنناق نوا ءشٌمِا ۱

 هنساسلک هفوص ایا ورضوط «شمرک ههشطنطسق یوک یىلاص دم ناطلس

 ندیااحلا هب هيف وصايا :ىدنتلاف توہم هدنسش راق یاسزت تور كلنانس کج کن

 . یدشمالوا ضورعم هزواحم 27 عمه قرانضص ایم فطل ثحم اف قلخ

 لا كام ء شما تدایز هدیارس روفک: یهدنداوج ( یسوباق هنردا ) حاف
 :قرالوا چک ندنسیارخ

 ٹوک رصب رصقرد ا یراد هدر

 باتس رفا مراط ۳ دن زم تب وت مول ۱

 كنیططسف ارك وص ندکدەلبا لاک | یرادرایزوبماف .یدشمت|تئارق ینروہشمتیب |

 زازعا ہداعلاقوف یتسیدنک « شمریغاج هضروضح یناراطون ساقول یریزو
 نود ہللا هصوصحم تامارتحا قرار دلو یدسح كروطاربعا یتح : یدشلا ۱

 یرلبالآ رفط هدنادنم قوا بقاعتم یمهم حتف و دمحم ناطلس . یدشردتنآ

 . یدشلوا لوغشم ہدەلیا تاحالصا و تالبکشت هدنامز نیع «شمریدتبا بیر ر
 حاف ندیم وب . یدمولعم یرلکدتیا مدرای هرامور ہدنسانئا ہرصاحم كرازرونج
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 ء۱ هيلخاد تافالتخا «یسهراحم هرقنا دیزبآب مریدلس

 یسوااق هنردا ہللا یسوباق پوط هدلاح ینیدلوا هدنتعم كدنحم ناطلس لوف ینجوا

 ثانسهرداشاپ ماربا!یرب :یدشملبحا كيدک كو وچوا ہدراروس .یدیا هدنسشراق

 یسواق هنرداهدیرکید ء هدنسوباق یرواس یرکید «هدرب یفیدلوا لخاد هروس
 . یدیا هدنزاوج"

 2 ملا ادم هدانا یراقدنولوت قوشرب ہلیدمما رفظ زارحا رادناممع

 ه هوا ناشیر و وام هدنحا یرلقلناراق كنەحک ی اہا .یدرونولو هدتعضو

 نالوا یسلست هطساو هاکی. كتلاهح هدنرانامز كلزسدىما « روشوف هل یرب

 «روشالوط یراروس ہدنجما ت تسلاعفرت مظع روطاربعا .یدر ودا احتلا هافارخ

 ںولیردلوط یلکیدک ندف رطرب .یدروسدیا عیحشآ هدنرزوا یرلن دب هعلق قلخ

 رلکیدک هب کی ندىکی قدالوا یسهرع یسیراک ادفو تربغ كرامانامع ندفرطرکید

 کهدننیب یسوباق هنردا هلبا یسوباق پوط ہلسیصوصخ . یدروسلوروک ینیدلجاآ
 طرف .یدروسرتسوک تری ر دلو و هدتهحو یاشتسوژ ندا هعقادم یهقطنم "

 لصاح فالتخا مد وا ہلا اراطوت ساقول نالوا رومأم ہی هعف ادم ینسەقطنم جیلخ ۱

 كنقلخ هنطنطسق .یدشمهلبا كانهشیدنا ہدایز كب یروطاربعا فالتخاوب .شاوآ ۱
 رأت رب ملآ هنیرزوا قلخ قازسقافا . یدشلرق امام قترا یسەیولعم 2 وہا ۱

 تعجارم ہراەطساو یونعمنوجما میحشتو قیوشتیرکسع راساہاپ «روییدیا ارج

 رش هقلح ینکجهلبا تەجر روسحیراملناعع « ین کج ها رلک۔ام ندراط ولب كردیا

 ۱ .ىدروىملاق یاخ ندکما ۱

 جد, كنهنطنطسف یرلاوق موج .یدیا نوک یجنزوقط یمرکی كسیام
 پوط یبامس یئام كنەینہطنطسق « هفلوا لخاد هلا ماشتحاو تمظع ندنسورابو
 ءوق . یدشمالشاب هکَمِا همارا هرظنم رب لولم ہدنجما یرانامود كنفت «,یراشت

 رظن كت را مور نشتسمزار اط اب کاو ءرؤیشیراق هسرب ر نامو

 هدلاح یتادلوا زو وطرب ی زردلای هدنلآ ءدحم ناطلس .یدر ونوروک يراول[ برف"

 تناتمو تدش ناعفادم ہدمرصوب طقف .یدروی دیاعبحشآ یکم ءشمنس تا

 روحم هفقوت لوق یجنکیا نانولوب ہدیرلیا كا : یدرویمروط یرک ندنزارآ

 اهد یاننسوز . یدنشفار مقع ینتلاعف کرانا 3 ینربغ كسانسوژ «شلوآ

 هللاقوا ییئامع رب طقف ء شمقنح هتسرزوا كروس كردبا زارا قلراک ادف هدایژ



 یو خیرات ٠

 حابص یمە ربا .یدشملربدنیا هحبلخ ندنرزوا ہچتاہب هلوط ہنیفس ردق ۷۰ یلکءهر
 زج .ىیدشملاق مدنجما راتربح تی رک یر لئامعع ہدحلیخ نیعفادم

 ,ناطلس . یدشمر دشدقص هجا ینمشد ارحم اعانود و نانولوب هدنسادناموق كب

 هدا زاهد یراروس رظان هحلخ ارک وص ندک دتا دلا راتیقف وم مهم هدحلبخ دمت

 مدوجووروکر ندرلدح وف ردف هبا رسا وبا ند وکصاخ نوحا کود هلّسنما

 ۱ ار ەر رکسع هلحاس یشراق ندریوکو نانولو هدنسهیج رشا زو ءشعربتک

 ۱ تیردنلر رایوط ہدەنسە هطلغ ندتهج رکید .یدشمر دتا موج هرلر وس

 باحما قلوا عنام هنسمبا راسخ ثاربا ہرازبوذج فرطیب كنشتا راەیرطب طقف

 ۶ شبا داحبا یرانواه ردبا تخادنا ہلکرح كسکوب دمحم ناطلس ہلتھج ییدتبا

 ا:یدشم با نامت ی هعفادم ہد یشراقەەیرحم یا وق كج هلک ندج راغهرهش هلتروص ود

 نايدي ارجا ہدنتھج هرق هدانا ینیداوا امرفمکح تیلاعفوپ ندنتھج جیلخ
 | ینامزیمومع موج ق ترا .یدرویدیا ادس رلکیدک مسج ہدراروس ینا یجم وط

 ا لوکود ناق هدوم ء قمامرو یس دم ناطلس . یدشمشالقای

 | هدهسیا شمردن وک هروطاربعا طسوت یارب یللغوا رایدنفسا نوجما كمهمریو نادم

 ۱۳ یدثمہبا غیلبت رارما هیودرا نوجما یسارجا یمومع موج « شلآ در باوج

 | تعا » : نامز ییدەلیا صا یو شهدموب كجهلیدبا ارجا ارحمو ارب یتح
 ۱ زس یهینطتطسف هدنسهیاس رلکیدک وش  غیدجآ ہلمە او رمسح یوزاب یوزابروز

 ۱6!مدریتکهنلاح رهش رب كجهلیانولوا لخاد ہلیا قیرط چوا نوجما نیدهاجم یک
 ۳ :غاحنس یلئامع هراروس < شعا عیحشت و قیوشت ی ال وص . یدشعد

 قاقاقروق ہدموج «ینکجهلریو رایت و قاحن- اکوا هسرکید میک هعفد كلبا

 ۱ اوج ینوک یجنزوقط یعرک, كسیام « شمهلیوس ینکجهروک ازج كرلنرتسوک

 |ءراحابص هحیک «شملیبای یمانانودموم رپ لوا هجیک رب ندموجم .یدشلریو رارق
 11 .یدشلدیا ماود هنشتآ یحوط ردق

 کک یدورو كنیدادما ۂوقرب بکس ندرلراجام هلوانایلاتیا ہدعرص وا
 ا البطقف «شمهلبا ارجا ریئأترب رضم هنیرزوا رایلناعربخوب .یدشلوا عیاش
 | .یدکجهلیدیا ارجا یعومعموجقترآ .یدشملشالک | یغیدلوا زستیمها كن همیاشوب
 «فارس روفکت لوق ینکیا ءهلوق یدب لوق یجرب :یدشلریآ هلوق چوا ودرا



 2 هہلخاد تافالتخا «یسه راح هرقنا «دب زی اب مر دلم

 ینایذیتسوژ یل زی ونج ینسیشراق كنەقطنم ینیدنولوبءلدحم ناطلس .یدراشلدیا رومأم |
 ندەعفادمۂوق ءشلدیا زبھجت ہلیرات ا یمور شتآ راروس نوتو ,یدشمهلیا لاغشا
 .یدشع ووا مززو هحلسا ہدەراناتوط حالس ى ادعام

 ملست | رک وص ندک دریدشا رب ین رله رطب هنرزوا یطخ هرصاحم دمحم ناطاس

 در اوج فا < شمردنوک یاشاب دوم هروطاربعا هرزوا قع ولو ہدنفملکت

 قمقس یراروس كرابلناع .(ناسین ۱۹) یدشمەلیا صا ینسانالشاب هشتآ هنیرزوآ
 قرالوا ہلضف دمحم ناطلس . یدیا یلرثأت 'تیاغ رابوط یرلکدتبا لامعا نوجت

 «یلکل رک:تردرهلوقو نابند (اشک روشک ).یدشمرذتیا اشنا ہدراەلوق كرحتف

 قمریدلوطیرلکدنخ .یداظوفحم ہلرارپس یرارزوا ء یلپاق یرد یراشیطو یراجا

 ۔ اق بوط یسمج یلصا موج . یدشلو وف تمدو نودوا هنجما كراهلوف نوح

 تریغر هداعلاقوف ہدەقطلنم و .یدبا هقطنم یک مایا یا هب ردا هللا یسو

 ۰ یدشل و وط هنشتآ یج وط ردق نوک کیپ هل روص وب روس < شلرتس

 دلانهشیدنا یدمحم ناطاس یسهمهلبدیا لاصحتسا هجبت رب میرس ندشتآ

 یر هدانا و . یدشمرو دارق هقسضت هدندنتهج جلخ یرهش نوجا یيدنا

 لغوا هطلاب زالآ ربلآ ربخ یتیدشالقای هرهش ٹنیگ ردقشپ وو وک یدرد مو 8
 كراکزور یساعانود بک ص ندیک ۸ كکب ناملس طقف عنعهراذوک یاب لام

 یه راح و دم ناطلس . یدشملوا تولغم قالوط ندنسەمسا ندتھج ی

 ۔ وک یفیدلوا رجنم هولا كارا . یدرویسدبا اما ا ۱7
 «شهروس وغ وطه رکو قرایالر ومهم ین رک ر اب هک یدشما تدح هحردوا هشور
 .یدشمهتسزا كم سوگ: یت اض ال وا لئاح كشر چه هنشاتمو منع

 ر .یدشلاق هدا هش دا ر لوو هسرز وا كل مستقف وم و دم ناطلس

 رکید ء رویدبا فیلکت یتسالریدلاق كنهرصاحم اشاپ لبلخ وس ندف

 کلا كرش دحم ناطلس . یدرونرآ ټوک ندنوک یتمواقم كنمشد ند ا

 فداصتردناهناثمهدخ رات «شمالک | هلسماع ینتکجهسهلک یفاک روش ندهرق

 مساق ندنکوا هاب هلوط «ندهرق یاعانود كرهرتس وک ہنادجوم تکر حر رون ولو

 زی لو رب نوجما كنو .(ناس ۲۱) یدشم ر,ورارق هکمر دنا هنسهرد اشا
۱ 
| 

۱ 
رەب هشود هل رلەتحم ماح یرروا

 232 ەلىغاي نوتزو جب ا 
 ا اس رشک
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 یوم خیرات 4۰۸

 عه کد م یدا یسواق راصنا واق یا «یسواققریس«یسواق ه ردا «یسواق مو”

 یسواقرازاا قلاب ۰ یسواق یلابج « وداق ا « یسواق رانف ءیسواق طالب ءیسواق یارسناوا

 عضو هنلاح هعفادمو مک هلراج رب روات و . ید رابع ندراوباق قوحرب ردق هب هلوق ید و

 شلووق بوط ٠٠٥ هزحم لن وشروق نامز یراکدلک هنکوا سنازم رلدلتامع ۰ یدشع ولوا

 یارس هقشاب ندب و هیدشمولوآ زہ هلرلب وط یلحاوس ۵ سح صو یسەلوقزبق ها یلور یارس

 . ( هطلغ) هده رصوآ ۰ یدضشل رک ريج زرہ نوجا عن یروص هامل ہدردق هب هطاغ ندننورب

 ۲ .یدہا رہش ر مکحتسم هدنمهزادا راز ونح و 03 یثوراو ۳ اب داع كن هننطذطسق

 1 شمالشاب هتناسرت ه رصاح هدنک وا یراروس ( هن طنط سو ) ناک ناطلس

 ۰ یدشمهلىا سدسات ه دل یهدنس یمواق هب ردا با یسواق بوط ییواه عانوا

 ق پوط ندەلوف ید ءودرا .یدہا هدهفاسم ه وطخ ۱۰۰ یرلر وس هطاحا طخ

 ا هجهرق ردق هنیاربس روفکت ندنسواق هنردا «كکب دو ہلکب قحسا ردق هتسو

 ۱ یدروہولو هدنسهرادا كهاشداب ردو هنس وداق هن ردا ندنس واق بوط < کب

 |:یدشلدیارومام ہلاغشا ی رات رص یلعوا كب هدتوق تی ٠ہدنسادنام وف اشا : سونعر"

 ہراوپاق لڈا یاب « شلریدشلرب هنسشراق اف یرک | یرلکوو كا داراب وط

 ۸۰ ¢ ربدکح كو وب 1 هسلا اغ الود ۰ یدشلو وو بوط رح وا رشکیا ىشراق:

 «هدنوقرب ردق یه ٠٤١ ہززدا قلوا یر ندنک هوحوک عز یلکهرو) هتفح

 ۱ .یدیا هدنناعل شاطکشب هدلاح ینیدلوا هدنسادناموق كب ناهلس یلغوا هطلاب

 شوناییداینوھ ا .ىدشملا یاسرت نلک مزال ہدانلاوب هد ناعفادم

 | ایلکیدنوندرنوب .یدرلشمهتسا هدادما یا وق ند راز ادامنکیت اپوروا زتام اھڑو

EESاگ اسد برو فرش هدال وقس یجب رہ ایان «ی رافدلوا لوغشم هل رلب رح  

 مس ندیس و . یدراشمهلا ناس یغحهمانولو هدتن واعم هکدمشآرب

 ۳ .یدشعالاق رفنفم هرات واعم تان رله ینجا رادقم وا ہلا راز ونج

 دو و تو یرلقدلاق ربحتم هد رلکح هدا مازا فرط یکناه رازبونج

 ۳" یخ ا یوق كسفادم 8 یدرلشمهعا روصف هدمدراب هدف رط یکیا یه

 یوق عوتج « « راز ونج هللا راستحا ندا قاحتلا هرانو . یدبا هدنسهدار ےن

 می كا هدنجا ی رلد اداموق ناعفادم . یدشمهلا عالبا هنسهح رد یلر كراسان امع

 لار یادناموق قاتل کیه ا اا ‹ىانىتسوژ ندنساسؤر هدادما یاوف : راس

 هیاعفادم یراەطع فلتخحم دروس رانادلاموق و .یدہا یراتنوقووفای ںودیز

1 



 ۶:۰ هلخاد تافالتخا یه رام هرقنا هدب ز اب مزردلم

 . یر ندبآ چاقرب ایلن امع .یدشلوا داسف راجود هحرد كوص هیموحص قالخا هد از

 ۔ الآ ینرلیدنک ندقمشارغوا هلراهعزانم ید رلمور هدلاح یرلقدلوا لوغثم هللا تاکرادب

 .ندەوا نوجا ذوفندسز كرلاپاپ یکیسهمشارب كنب رااسیلک برغو قرش «هعزانم .یدرارویما
 یثراق هنساسیلک نیتال رلمور طقف .یدرویلک یرلبا ندهلئسم نم یراکدروس یرلیا یرب
 ۳ هدهبننطنطسف» :ہدسلج رب نا ولوادقع ءاراطوت ساق ول ند راک ا مور هکیدرلش | تر ردقوا

 هن دکمروکی سهق اش لانم دراق

 «ردالوا كمر وکی غیراص ین عا

 هترش رب چیه هدهحش .یدشعد

 «شمامالوا نکعكم رب ورا 7

 هفخستاداقتعاه افالتخا ید

 - اهآسنازیب كردن مانا ه

 ندرلتوق یدامو یونعم یسل

 نیتم كرلیلن مع هدلاحرب مو رج

 ضورعمهنن رلض رعت ها راکت ام

 لنامع هدسنازب ۰ یدشلق

 _هدنآهعقأدم یثراف هےاض ره

 ؛یدراوتوقرزکلای كج ین.

 متع یرلهرصاح نولوب هد ۱

 نیتم و شهدم ء ناقار 1

 .یدنا زار

 ندا هطاحا یرهش

 فور یارسند وا ر

 یدب « ههلوق ید ندہوب
 ردق هن ورب ار ندەل ۱

 یماض رپ < هحہلخ یماض رب

 هل ه ص سم هد یملص 7 دل ۱

 رنمەدنعماج اشاپ سونغز ہدرسکیلاب یدیا ہدنلکشكثمرب هجوت
 ۲ هد ٥ص سم هلا ج.لخ 27

 ۔اشنا تاق نیلا یرلارو نوجا ینیدلوا یالوق یرهعفادم یبالوط ندزکد كن رلءلض رظ

 . یدنا تاق کیا یمسق نالوا ردق هار. ( انرهکالو ) ندنرلملض یهدهرق . یدشلدیآ

 .ميکح هلرلج رب نمثم «سدسم هرودم 6 یمبص یرزوا «هدنطح هرتمولک قی تل آ نوا روس ۱

 را هداح یلشاب یالب راوباق یم .یدراو رواق یرکسع و کلم ہدنرژوا رار وس .یدشع ولوآ

 رواق کلم ہدنسانا ہرصاحم ,یدبا هدرلتماقتسا نابعولو هداج راہ اق یرکسع « هدنتماقتا

 ۔ہرق یراهجیلشاب كرلواق . یدرونولوا ارحا تکرح جورخ هدناجما ندراواق یرکسع «رناپ
 ۔:ینواق بوط «یسواق هبا ولوم «یسواق یرولمس واق لز الابایو یسواق هل و ید 7 نتھجا



 یوم خیرا ٤۰٦

 ندقحا ہروطاربعا دمحم ناطلس ینتلردترک ددې وص هدوطاربعا«شمر دنرآ

 1۳5 تا ءوق هسلازب ند( اروم ) ارکوص ندک دهلیا تموصخ نالعا هنحآ
 «شمردنوک يناخرطهجوق یبرلکب یثراق هسوسرتعد «هبهروم نوجما قلوا عنام

 ءالشاب هباع ونوب هدناکرادت نوجا یسهرصاح هبنطتطسق كرهلک هب(هنردا) هدیدنک

 7 ر هدصا لوا نوجما ینبدلوا مالعاص تیاف یرلروس كن( هشططسف ) . یدشم

 هحشراصنوجا یلیکشت كقراپ وب دمحم ناطاس .یدمزالكما لیکشت قراپ یجموط

 وا امرف مکح تیلاعف رب كوبو هد( هنردا ) .یدشما رومأم یت دلاحاصم رامعم

 ۱ . ولوا لاک | هلتعرس یزاول كنودرا < روملوکود رلیوط ندجوتو رقاب .یدر و

 هدایز كب كحاف ء شلدیا ارجا مهرج ء شلوک ود پوط كوو كا .یدروین

 ءدقلنوزوا ےدو ۳۲ « ہدناح شیراق ۱۲ پوط و . یدشلوا بج وم یتنونغ

 توراب «ماضولک +٠ یل رضا كنمرم ۲ .یدبا ہدف رفقا ہربل ۵

 تفح یللا هلا ره رو یا نوجا كعا لش ی وط . یدیا ه ریمل ۲۰۰ قیقح

 | .یدرولور وک موزا هز وکو ا

 هک كهاشداب ۰ یدرویدا نون#ء هدایز كب ید ناطلس راقل رضاح و

 ۳ ر هدلاح ینیدولوا ه رصاح ندنف رط یرلودرا مالسا یر ندرلرصء « لما

 4 ردوا یننھذ نزک حتف وب .یدکعا حتف یرهش ر مظعم نایمالوا رسه یط.ض

 مظعا ردصهحک رب یتح .یدرولیارخست ینلق هل هدنسوهوا «هکیدروبدا لاغشا

 نما : كسیمروسروک یغانای وش ؛الال» :شمربغاج هنسهطوا قاتا یاشاب للخ
 ۱ >هدیا برح هدنفاب .نافاص یدک نزمیزا رامور .مروایو وا ولردرب

 9( هنردا ) «دممناطلس . یدشعید «!زغجالوا قفوم هفلآ یرہش وش ندرامور
 ن یامانود یهدنسادناموف یلغوا هطلاب نادوق «ارکوص ندقدنولوا لاک | تاکرادت

 ! ۱6 «یراوسو هدا ۰۰ ینگ ءشمردنوک ندننامل (ی وسلک)

 ,یدعم با تک ریہ ہلیاودرارب لکشتم ندنسهباراتامهم ۱۰۰۰۰ و پوط مسجع و

 نامز یکیدلک کوا یراروس سنازیہ یسودرا یلنامع دنا را و 2

 ys اوروا «شمنا مکحتیراروس روطاریما
 ۱ یسونعمءوق كقلخ طقف .یدشمالشاب هک اراظتنا ەەیدادما یاوق كج هلک
 :یدیاراکشآ یکجهیمهلوروک هدنافرب یطف نده واعمیاوفو نوحاینرد ولو شلربق



 ۶ ۰ ۵ هیلخاد تافالتخا «یسه راح هرقنا هد زاب مرر دلی

 .یدکعدبرح نالا هفیحآ ندقمجآ یراق هنس روطاربعا ساز یباوجو كد ناطاس

 یشراف هنمزع كد ناطاس ۰ شمالک آ هلیماع قنرآ یبکدہ ینجالوا راچود « روطاریع
 .یدشمهلا رظن فرص امعطق ندقع أ

EAR Eندک دردن وک ییاوح و ہروطاربما دمحم ناطاس  
 هنساشنا كن (یراص> ییامور < نس زاغو) اک و ۱ .Ra 1 ۱ ساب رافل رضا ر مط

 « رولیربنک شاط ندىلوطانا «هتسرک ندیلکراو دسزا. .یدشلو وق هلتلاءف لا

 مریدلس «هعلق کی . یدرولیا تراظن ها اشنا  ہدیلیا مور یرابکب رلکب یل
 دحم ناطلس .(۱۵۵۲) یدکح هلدیا انہ هتسشراق كن هعلق کیدریدتبا اشنا كدیزب
 یکیدتیافداصت كنفرح (م)سه «شعا وزرا یتسالواهدنلکش یریمغس مان كراصح

 ندق دن ولوا یظنن هل روص وش نالپ یر ؟ قلات یتساع ولوا اشنا جر رر هب هطش

 یساعالبوط هراسو داغریا ءزوغنارم «یحراود ندنفرط رھ كن همنامع كلام ارک
 زونتارم كس ترد «یحراود كسب یکیا هدنامز رر یارو رارما 8
 .یدشملسالوا نک کرا

 اشا لسلخ مظعاردص نوحجا یکیدلرب و تما هنساشنا لوا نآ رب ٌآ راصح

 . یدشلوا نکم ی اکا هدا ترد كراصح ہدنئلآ قراظت كناشاب سونغز هل

 ٹرک وا تمدخ سدنهم اسم ناروا نداتتسواغام ۷
 .یدشلذیارومآم هک ودبوط هرزواقلاللوق هدنساننا یسهرصاح 0007

 كج اربجیزافوب قرانوق هنجرب اغا للخ هدراصح «پوط ییدکود كنابرو

 _ یراراوید كنیراصح یلبامور .یدشلدبا هرج یشراق هنسيک كیدنو رب ن هتسلآ

 كا لرلراصح نانولوا اشنا هدرود وا نوجما ینیدلوا ہدنفلنیلاق دا شب یرکپ
 2۰۰ ہهنلعم ء شلدیا نیست كزوریف هنغلئادناموق هملق . یدبا دودعم ند راس

 .یدشمالشاب هتل ه رورم نوحا راس نک ندزاغو دره رو یرحکی و

 . یدروییدبا كانهشیدنا هکدتک ینروطاربعا سنازیب یامیکح كزاغوب
 تیاکشندنرلکدا بارخ كرالناع ینرانک  كنمراولیوک یجازاخو رک

 هدلأ یدصقم ییدتبا وزرا طقف «روبلیا مدقت هسیفن ۂممطا ههاشداپ «رویدیآ
 ناراقمح اراک هنيراوح یعاط دوف ہدمرص ول . یدروساالوا قفوم هک ۱

 ۱ اهد تاق رپ یکلنبکرک یضرعت كرامور هنیرارکسع كب رایدنفسا یهاشداپ داماد
۱ 

ِ ۱ 
۱ 

٦ ۱ 



 یوم خیرات 4

 مس نامهرف كد تان ىدشملا ماودزا ہلزبق كنلغوا نامهرق

 ہرایلسنازیب دم ناطلس :یدیا یم هدصقم ر مهم كب یسعا لح ہللادوص وش

 7 .یدروتسیا كنا طبض ی( هبنیطذطسق ) كردیا ارجا تکرحرب یطق یشراق

 8 انامدرف نم ناسا یدم ز ال لاح همه یس اع ولو هدب کو لانا وطابا هدهرص

 رو نوجا ناخروا هدازش «شق رلصخ رم ندسئازہ هدهرص ییدلوا لوغشم

 اتو هدربد یيدلدیا هب دات هزاب و و نو ندنکیدلدیا اطعا كه راپ

 6 ماس و دم ناطاس . یدراشمهلا ناس ہدددہت ماقم یتکج هل ری وملاص

 نوحما كمهمرو نادم ههراح ر یلخاد ندکی 6 شا ہراشعا رظن ہلتہدج

" 
 ردا ہدنقای كلسیدنک «شمنا هلماعم هلتک ازن لاک هنراصخ رم سنازیب

 - رلاءالک ۳ ینسەفاک هداروا هتسدنک هسروسدیا وزرا هه روطاربعا یکن

 .یدشم ہلا نا ی کک وذ اھ ا "لماک یناملاطم قحالو عوفو

 ا ۱ کل هدارو «شاک ه(هسور) هدنشوود ندن رح نامهرق «دناطاس

 ی رات ےراوزرا وب كرل رچیکی . یدشمروک ین راکدهتسیا یحشخم سولج كردیا لابقتسا
 غ ک یکی ترزوا ِیسهیصو تنهاش یماغ ا مداخ طقف ا هظفاحم ًامامت ینلادتعا

 ہدت لم سض ھرخ ہلا قی رج و ها ناطلس . یدشمهلا اطعا یششخ سولج

 ۱۳ اظن راغم درلبرچیکب دم ناطلس .یدشمالرضاح نیمز هن رلغا نایصع كرلیرچیکپ
 ۱ ۔اغآ یرجنکب ارکوص ویک جاقرب تح . یدشمهمهدیآ مضه ولردر ی رلتکر ح و نالو

 رکود هلرلجابربق و راقو سوب ندنکیدمەدبا هظفاع ینطابضنا ككندارفا یتیعم « شمریغاچ
 لا منا هدودرا دم ناطلس . یدشمهلا نیس کت ینطصم هنر كردہا لزع یک

 اراکتموصخ یشراف هن روطاریع | سن از ارکوص ندکدەلىا لت ہرہادت كحهدا س

 دلا عانتما نداطعا نیرو كجهلر و نوجا ناخروا ہدازہش شا بقع 00 ر

 نا هعوقو هدنکلسمو روط ادگ:ناطلم . یدشمالشاب هدهنساشنا كننراصح ىب امور یک

 ما سارهو فوخ ءروطاربعا نامزوا .یدشفارب هدنجما هشیدنا یروطارعا :لدہو

 دا رظن فرص ندکمەتسیا ہراب نوجا ناخروا ہدازہش ٠« ا رقم هد ناطلس

 ۱ اعرتسا و رن دم ناطاس . یدشمهلا ماحرتسا ینسهمک زاو ندنساشنا كراصح
 اهراو كردہا قاشا هلرلراحام زکروطاربعا رلنامز ر» :یدنتا هلاقم هل روص وش یراق

 ل اس یلیا مود ماباب رلنامزوا اهد .یدرلشلوا نام 4 021 هنیلبا مور كماباب لوا ندنسهبر

 .: زکیدنک .مروسریتک هنر ی دهع و كماباب نب یدمش . یدشثا دهع هنساشنا هعلق رب

 on ارجا كن رلفلس صور نا هتف ہاشداب ییدمش ہن ہزکیروطاربعا

 ا وزرا هلا مزع 0۳۳ ىلا وا ئراٹس تبا:ھ2ڑلا . ردهدنسه ام لیهس سا نوما تا

 «! نیسلیب هجا ینکج هل دبا وع هسرولوا كج هل ردنوک ریفس هلرلبلط یک ون اھدرب

1 ۳4 



 }۳ هیلخاد تافالتخا «یسه راح هرقنا ءدب زب اب مر دلس

 -ردنوک هنناي كنساباب «شغا صصخت شاعم هنسیدنک قرالا هرابتعا رظن ینماقتنا
 ۔ ره د ر هز وم یشدراق هلا نیطنطسف روطاربعا ه هن ردا ) هده رص ول . قدم

 ناطلس .یدرویا اما هلا مارتحا لاک یتاکیربت سولح «رولک یرلصخرم كہ

 یدیفحكناملسو هظفاح یتلاسمو حلص «شعالوبق ہل تک ازل یراصخرم وہ ءدزح
1 
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 الف فک

 یه رز نبات دارم

 ی رادقم کرو یرلکدر و یونس یراصخرم رک گو و یدشلک رنصخ رت

 زکلاب .یدرلشع | دفع هک راته رب شال هرس چوا ہدی راصخرم راحام «رلشم رب دز ۱

۱ 

۱ 

۱ 
 دعو ناک رو ها ۳۰۵ ۰ ۰ ۰ یونس نوحا یسهاج كناخروا هدأ ز

۱ 

۱ 
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 تا كما هدافتنا ندتصرف قرالآ هرابتعا رظن یکیدلکع ندتطلس یال
 5۹ ا 3 ۱

 ء شمردنوک یاشاپ قحسا الوا نوحما لح یهلئسم وب دمحم ناطلس . ید ۱

 ء شتا لح ہدنجما نامزربزآ هدینسهلئسم نامهرق كردیا تک رح یدنک هدفا



 یوم حیران ٢

 ا ندسنازب هترزوا كلوب « شمهلبا مابق هتطلس دادرتسا 'ندنطلطسق
 لوبق ہلٴروص نسح یتعجارم و دارم ناطلس .یدشلو عوفو تعحارم هدا ص

 : . یدشمهلا ثنشت هنس ولج ار سئازہب ٹكلمطنطسة كلردیا

 سنا نالا قلغوا ن رق كثکكب هردقلاوذ هنسوا هنب دارم ناطلس

 ا افسو قوذ ہد( هنردا ) ارکوص یآ رب لاک هلراتفاضو رانوکود یآ چوا
 ٢ . یدشمهلبا تافو ةف دهرس ینیدلوا لوغشم

 ۱ یدشغا تنطاس یارعا هل ادع و فرش و ناش هنس زووا دارم ناطلس یجنکیا

 ها فام كتکلع هدلاح ییدشا تنطاس كر نوجا ینیدلوا جاتحم هتحارتسا و نوک

 ہدازآ لک ندهیصخش مفانم هل روص و . شفا هدهءرد قموکح ۂرادا هعفد یا هل دصقم

 ام یدشمهمریک هلا ن وا و یتفو دارم ناطنس .یدشمهلا تابنا نفیدنولوب
 1 هنئب ز و رامعا كت اپ یک ییدتا هوم ی رادودح یل امور نوجا نیمأت نتیماع كنکلاع

 و ینامع (عماج تفرش نوزوا) ییدر دتبا اشنا هد(هردا) هلجزا .یدشمرتسوک تربغ

 دی )۰ (كسالس) یهد(هنکرا) هقشاب ندنو .یدنا ندنرهوع لزوک كا كسی رامعم .

 1 ۶ ین "الکسا و تاقسن كنودرا هدنامز نبع :شمرردتبا اشنا راور وک ہدەد( هرقن | )و -

 6 د شدت رلتاذ كج ەر و فرش هنساهقف لن امع «هدنامز .یدشماع وط قازوا ندتفد رظ) هدیغا

 وا ءارکوص نوک چوا ندننافو هلدارم ناطلس یجنکیا

 اا «شلل یتربخ قافو كنساباب ہد(اسینغم) دمحم ہدازہش
 (ہنردا) رار هلساکرا یبعم ءشعد ء!نیسلک ندمهترآ نەوس یر :كرەنس ها

 روگ هیاطلس عاف

 ۳ نوو نوک وا . ید شوا سلاح هنت كنساباب ہد نوک یستربا .یدشلک
 ا هشیدنا ندنتموصخ كهاشداپ اغاللخ هدءرص یفیدنولو هدنروضح-
 3 دبا رما ىنا لاغشا ینماقم كناشاپ لیلخ « دمحم ناطاس طقف . یدشم۔

E:۱1 میترا نہر  
 ۱۳۶ همادا یتنطلسو ذوفن یشیا كلبا زانوا زولوا رادمکع دمحم ناطلس

 1 1 وا رایدنغسا < دما ہدازہش ؛ یدشلوا كمردلوا ٰیدم ا هدازش یشدراق ۰

 یدشعا دلوت ندتناسانم ہلیرب ندنرلهراح دارم ناطلس هسیا یدنک «ندن مو -

 ا زوک كنسهدلاو كأدحا نامز ییدریدشا ارجا یتانج وب دمع ناطلس
 ۱ 7 یدذمحا هدازېش هلرهردنوک یب یلع هداز رایدنفسا « شمهمرو ترمه"

 نب دمع ناطلس .یدشمهلا موز هر 09 قحسا اکا «شمردعو

 ۱ ژروژ یماباب ء ہدەسیا شمەتسیا كما هدهنستر برص یسهدلاو کرد ین هلماعم



 ھا هيلخاد تافالتخا ؛یسە راع هرقنأ «دب زاب مر دلس

 .هاع ول و هدي اراد نوجا یطبض دال یک کینو ناولو هدنسهزا دا 0: امع «شع | دز ی وق

 زکس ارکوص ندکد هلا باج ہنسیدنک ہدیرلنایٹسرخ یکەدراوج كب ردنکسا .یدشمالغاب

 . تب ردنکسا ۰ یدشل وا قفوم هنمال وط توفقر کرس ندهداس كر ید و یراوس كر

 ه ده رص 7 طة ۰ یدشلردب رک اتشاب ىلع نوجا یر دات هدانا ییدلبا ناصع هل ر وص

 .یدخلوا منام هنسالوالوفشم هلیس ها كب ردنکسا كدارمناطلس «یروهظ كن رفس ناتسراجام

 .هدیتسهلاغ كب ردنکسا دارم ناطلس هنیرزوا یترفظم هوصوق یجنکیا
 ا ۱ ۔ هلبا منع هکشا فرط رب
 3 ناطلس .( ٤٥۰ ) یدشم

 قآ ) هدرما لوا « دارم

 «شعا هرصاحم ی (راصح ۱

 - ودرا ینامع كب ردنکسا |
 ۔ راق یرلت وقف قلاف كنس

 هکملکج یرک هدنسش
 ردنکسا . یدشلوا روح |

 دلا ی ( راصح قآ ) كم
 هننادناموق نوجما كمتاإ
 ۔ارم ى٠ شعا تعجارم ۱

 لصاح هرع رچسه ندتعج

 نوکنواهجن ور وکی تیدالوا ۱

 پوطردق شپ نوا ہدنجم

۱ 
۱ 

 "الماک رام وج و طقف .یدشمالشاب هغمالروز هلرلم وج و رامغلیرهش كرءهر دک ود

 .هکبردنکسا كردیا مازتلا یتهج هیوست ًاحلص یشیا دارمناطلس «شلاق زسهحش

 در الماك یرافلکت وہ ك ۳ ۷ سا یدشمهلا فلکت ینسمرو یرو ی

 .یدشمہ لا تدوع ه(ه ردا) ہدلاحرب باب نیل دارم ناطلس «هحدیآ ۱

 .لح یراهلئسم تئارو كسنارب هدنرانامز كوص كنناح دارم ناطلس ۱ ٦"

 ۔۔ هاب «سورتعد . یدشمهلا تافو دلوالب سا وب روطاربعا هدسنازبب .یدشٌما

 .نالعا روطارپعا هلبسح یمالوا جنک هدهسیدیا بوسنم هشنادناخ سوغولو
 .ندنعدلوا بلاغ هوزرا ولرد سه دن روکا تالش صرح طقف . یدثمەلدا

 ۱۷۹ ٦ دلج ؛ یوم مرا «قیفر دمحا



 یوم خرا 1۰۰

 ۷ ؟هعوقو هدننب ودرا کیا تیاہن .یدشمهلدیا لوبق ندنفرط شونای فیلکت و
 إراراجم . یدشلدبا ارجا یراەراح ہک < نئعا ماود نوک چاق ر رلەمداصم

 ۳ ییا مور نانولوب هدنتعم كکب ناخرت هدهرص ییدشنرک هلو رب راسلن امع

 رایلناتع كراحالوا « یراما ارجا یتکرح همریوج ندنسپرک كرلراجام كنبرا

 ا ق رمو شونای .یدشلوا بولفم شونای یدابنوه هتنرزوا یرلهمک هنفرط
 ۱ چک هلا دارمناطلس یرلنالآ «شمالیوط ی رانادناموق راک ادف#لا هننرزوا

 .ک هدانا ییدهبا ارجا یتکرح و ودرا « شما قوس هبهطقن یراقدنولوب

 ار هدنسهعفادم تحت هكراملاتمهوب هلرلنالآ راناثع نوک یستربا .یدشمهلنا رارف

 : .یدراشم | ضزرعت ه هرلقل عا

 1 و هوص و < شهروس نوک چوا یسه راحم هاوص وف" ینکیا

 ٢ '۔ اک ندقلاو ووان رآ 6 نشونای .یدشلک هدوجو هنگ ر لئاق قرالوا هعفد

 کیا .(۸۵۲ 6۱66۸) یدشلوا راتفرک هتیولغم وب هلتهج یکیدمهلکب یهنواعم
 ۲ قرا نوجما راتموکح نەتسبا كس ا لکشلت بلص لها وع هوص وق

 .یدشمهلا نتکشت تنی سرد ر

 | قراسج و تارخ هدابنا و كم ردنکسا
 ۳ دارص هناطل- و كي نیا

 او . یدشم هلبا اولا اد یلبخ یراملن امع ۶

 رهط هدنرانامز كليا كدمحم ناطلس یحنکیا ہللا یتنطلس رخاوا كدارم ناطلس

 | , .یدشملماتولوا لح هدنسهاس یاتمو منع كد ناطلس نما

 اق ژروژ یمسا لصا .یدہا ىلغوا كنیطوبرتساق ناژ یکب (اتامه) كب ردنکسا
 ہو د كلبا دارم GL EIT ینمان ك ردنکسا ندنف رط رل لن امع ہدلاح یغیداوا یطوب

 1 هر ررار هلا یثدراق چوا ك ا نامز یغیدلوا لخاد هنسدلاوح 2 0 قرالوا

 ۱ فیرظ <  لقشبقاو تیاف ثب ردننکسا یدشمروک هر هدن و اړه قاضی شا قرال

 ۱ نوا زونھ ؛:شادہا تاس 6 شعروک یسەس رپ مالسا . یدکلام ه هداعلاقوف فاصوا

 ارد رب لو وب هدانا و كب ردنکسا . یدشعولوا نیست هتک قاحنس نکیا هدنشاب

 ها هدنشاب زوةط هصاح ابو یرافطل ییدروک هدنتمدخ ین امع طقف .یدشعا زارا تراسحو

 مر ءراصح قا 6 e شا رارف ندنتلآ حالس قرات ووا ین یغیداوا

 1 ر كردبا دی دہن یتسیدنفا ریو دادارس ناطاس نوا قلآ مست یعقوم ندشادیام

 شات هن رلف رط (هرد) رک وص ندکد تا رآرف ندنسودرا ینامع كم زدنکسا .یدشلآ

 یا اج ی رکسع ینامع هد( راس ى ) قرایالب وط رادفرط ردق زو قلآ هنتسعم

 3 ےس محب ٹک تقرر ہہ ےس ےس تہ ۳ ےہ رش 6 ۳ 1 دی ِ

e۲ ۰  . 

1 
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 الپوطنسابرقانوت و هنن رزوا تیقفوم و كردن کسا .یدشمریک ندجلیق ینس هلج «شمصاب ۱



 ۳ ٩ هءاخاد تاقالتخا «یسه راح ہرقنا ءدیزباب مر دلس

 <« شعولو هدناه وشت نوجما یا هدهعرد یتموکح ۂرادا كدارص ناطاس ا

 .یدشمهلبا دلوت توادعو نیک رب مظع م ہدنلق لدمع ناطلس تام وشق و

 هلرتایرفظم ین رافرط لا 2 كنلبا مود دارمناطلس

 هنیرافرط هروم « هبونج ارک وص ندکدلیا نیمأت
 ندنسابرقا كلهوناعا « ہدنماسقنا كنغلروطاربعا سنارب . یدشمهلا رظذ

 اع ولو لوغشم هدلا 2 كرللنامع ءشِا هدلآ "الماک ینسلاوح (هدوم) نب

 كسئازہب دا رص ناطلس .یدشمشاغوا هلبایمسکحم كنەر زج هش هدافتسالاب نال
 (بت) هلشوشت كنبره قود هننآ و كب ناخرت نوجا كمريو ماتخ هذ

 ضرعت وب .یدشقلا ضرعت یشراق هنیراعقوم مکحتسم كرابلسنازیب «شلک هنبرپ
 یهدخزر .یدشهلهجبت هلتقفوم هلتهج ییدلیادانتسا ہنسی حب وط هرصاحرب یلت
 هلأ هراشلناع هدیرهش (سودروک «تنهروق) زاعولوا رونولوا طبض تاماکحتب
 هنلحاس لاش كنهروم | و ندودقای ی( تنهروق ) دا ناطلس . یدشم2 ۱

 <شعا بقع یسالسسا (سارطاب) یینشتاب (تنءروق) . یدشعمبا تک وضو

 یشدراق هلبا ناطنطسف یرفس هروم كدام ناطلس . یدشمەم+لا رارف "الماک یل

 ۱ یدشعلهحش هلمساع الغاب هحارخ كسام

 اک روس ووا و هر

 وظوط هعلدووایرا هدیراپم فاعل وا لا ےل نا ۰ 3
rرجا یرھس ول رم ل ی ورو وضغوط لئ ار لا نئ وس  

 .یدیا یسّما ناصع كکپ ردنکسا نانولوب هدنتمدخ هرناټع تلود ءبیس هن
 شونای یدابنوه هدهرص ینیدنولو لوفشم ہل لاخ كب ردنکسا دارم نا

 بیرت یسودرا بیلص لها رپ ویو نوجا قمراقیح ینسیجا ٹنتیبولغم هن
 .یدشمهلا زواحم هنغاربوط ینامع كر

 .یدشمالبوط ینرارکسع هدیزک لا كناتراحام رفس و شوای یدانوه

 لره ییهنوط شونی . یدراشما قاحتلا هدرلبلامهوبو رانالآ «راحالژا ن
 نانالناش هلیرفظ حالس كدآزم ناطلس یم رب رانامز رب « شلوا لخاد ما و
 هنرزوا یتکرح ون كشوناب «دارم ناطاس .یدشمروق هاکودرا هدنساووا هوص 8

 ۳ دنک .یدشمر و رارف هک ما عفد ی یملص لھا هآردیا لطعت ی رفس قلدووات

 طقف < شم ولو هدنفهلکن حلص هشوناب نوحا ییداع ولو هدننوژرا برح سا







 یوم خیرات ۳۹۸

 خم راوس ییا مور هددآ رص ناطلس ہدەرص ییدما ذاخا یاسر ۶ یسودرا نقفتم

 رغ وط ه ی رک كطخ یجب رب ا یدشمردشلر هحانجلوص ینسیراوس یوطا آ ؛ہحانجغاص

 1 ودشملالیکشت طخ رب ت ندراەمدق ددعتم هدب رک قرالا هتفدرظن ینلامحا یماتمجر

 ۵ کافر سا شل 4 یرک رلیراوس ناولو هدطقن را کے روص وا
 د ۰ یار راح دام ناطلس ؛یدراورهداس هدماظن قبشانب ہدنتسم كدارم
 هدضرعت و ہدەسیا شا ضرمآ هنحانج غاص :هنسەطق' فیعض كا كنمشد ارکوص

 9 كردبا ضرعن e یاب وم اشاب هحهرف هنن رزوآ تقفوم مدع وہ . یدشمامالوا

 اد دەماکودرا و اشاپ هجهرق . .یدشملکح ههاکودرا م ی کهد رک «شوناب یدشمهلا

 1 د هحردو كه رام «شواب یدا وه .یدشعا هسکوک کوک هلنمشد قرالوا

 0 رم هن رکسع یلوطا ۲ قرایالپوط یرلتوق ایت سالسیدال هنرزوا یتا سک
 ۱ ا لارق هنرزوا تیقفوم و شوناب یداسوه .یدشلوا دہی اشاب هحهرف هدانناو «شع |

 اتا هڪ | یرلبلن امع هلرلموګ ددمتم ییدهلا ارحا «شمرد وک هطابتحا هیرک یسالسید

 ۳ وا یدانزه .یدشمهلا زارحاهدتقفومر كوو هدحانح ل وص قح سہ .یدشقار ہدنجما

 كن ه راع سالس دال . یدشلوا بجوم یدسح كسالسدال یلارة راحام قیقفوم و

 ۳ ۰ ۶۱ 30 هنف الخ یدهبنص وت كش وا یداسوه كردہا وزرا قعازاق یدنک یتسهیعطق

 ا رار کهرام یدشلوا بولغم یرکسع «فلت یدنک هد رام یبدتا هلرلب رچیک,
 ۱ .یدشغا مدق ههاشداب )هتک یس افق كلارق ءرضح هحوق ندیدا فا یرجک هدنرود

 كد ۰ شمهردقاط هغارزم رب یشاب نوجا قمرق یسه ونعم و كیشد دارم

 اب حرارت یسودرا نیقفتم . یدشمرتسوک هنمشد رار هلب هم هدهاعم ییدتہا

 ۲ اب هنمرا راق هدقلا روا هدانا وا 1 ید هلوصح وقر و 2: یوم ہدودرا جو روک

 و : الوص یدارفا < شمهمهدنآ كارتشا هنضرعت كلارق < شواب یداس وه نوچ ا یغید

 ۳ ودشمهمهریتک هنر ینراسجو قوش نالبربق هنرزوا قالتا كلارق طقف « شما میجشآ

 1 دثٹمامالو هراجهقشاب ندرارف هدش واب یداس وه «ه الشاب ہرارف هلقلنمغلس رب مظع «دارفا

 اشد حابص یستریا  شمربک هدننادیم ہبراحم ینهجیک وا دارم ناطلس
 او چوا بفاعتم ی رفظم قالراب و .(۸۸ )۰۱٤٤٤ یدشمروک یتنیدالاق را

 نوحا كفر دم وک یرادشو قعالبوط یرلملەراي ) و تو ردق

 .یدشمهلا شتش یادم

 کت ارکوص ندکدریدنلهحبیش هلترفظم ینسهراح (هراو) دارم ناطلس

 رک طقف ؛ یدشمهتسا كمري تاح ر هلایوزنم ک كرەلىكج ه(اسنخم )

 را ادا كناغوا دا ناطلس «شلوا عنام هنسک هاف ندءوق كسوزرا و یاصع

 8۳ تا زارحا یتنطلس ماقم نان کک قرایالک ا ینغح هس الوا قووم کلم

 . یدشملکح ه(اسنعم ) دم ناطلس «شلک هب(هنردا) دارم ناطلس نامز

۱ 

 ۱۷ را
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 ۳۹۷ هیلخاد تافالتخا «یسهراحم هرقنا هدی زاب مدد

 .یدنرابع ندکمهلبا تحارتسا هلوندنود زعدصقم ندققارب یتفالخ ماقم ہناخ دم

 ناطلس . یدشملیند «!نیسیا تنایص یتلودو ند هسیا مزال هنسیدنک قلهاشدا

 هتنرایدنک یرادناهج تنطلس» : هدهمانماح رتسار ییدردنوک لباقم کو

 ولوا هسیا دناع هز رکا «قوب .ردنیع ضرف یراترشابم هنعفد كنمشد هسیا اا
 ۔وا همانتوعدوب .یدشم ہا مالک ۂرادا هدنزرط «!ردمزال یراما تعاطا هالا

 هعلف قانح طقف «شعا تک رح هلبا ودرا رب كلبشک 2۰۰۰۰ دا ناطلس هتیر

 رارق کیف هليا مور ندنفرط ( هنططسف ) نوجما یبدلوب یاباف یزاغوت ۱

 یلوطانآ قرانوط یلزیک هجرد كوص یفەیرکسع تاکرح داهناطاس .یدشمریو

 هنل-اس یبا مور لوا نوک چاق رب هداشاپ لیلخ «شاک ہلح ینیدنولوب كنيراس

 ..یدنہشا : نیس یاب دیک كن ودرا كرهررد شل رر یرلیوط ییدربتک

 هلحاسیئراق ہدنلباقم ترحا هاب رام (زیونح) ايو كدنو یتسودرا «دارم ناطلب

 ۰ یدششارب ہدنجنا فوخ یمشد هلروهط هدنروصر ہک هدلبامور « شم ہک

 نوجشایاکرخكنودرا « شلدہا لابقتسا ندنفرط دمحم ناطلس لغوا هد( هنردا ]
 . یدشع ولوا ذاح ا تاسرت نلک مالا

 طقف.یدشمر ورارق هنلکشت ودرارب یلتوق سالسیدال یلارق راحام ہدانلاوب

 وا . یدشمهمهدیا هدلآ هرم رب عفان ندراتمجارم ییدتیا هیاینولوب و ناتسیرم

 هداننا ییدلک «(ندکس) كردبا لاک | یکن رفس یسودرا ناقفتم «هک هدەج

 و قهدشعم شوناپ یدانوه . یدشملسالوا لاب « یشک ۱۳۰۰۰ قح

 1 شلک هنک وا ںیہن هلردیا طض یرارہ نانولو هدنسهرادا للئاعع «ود

 کب حالوا . یدشعرآ یتوق كنودرا ہلبا ہیدادما وق ناک ندرلحالوا هدانا
 رظن فرص نده راح كرەروک یتیدلوا هدنوقر زا كي كنسودرا نیقفتم «هلوقا

 هلعءانن .یدشمهمروک لوق یاح الصا فلکتو طقف «شمهلا فلک: یخ

 ندنسودرالناغع هدنراوج (هنردا) كردبا تکرح هدنما تالکشم ولرد كرب ود
 .یدشمالشاب بالا یاسر هبراح هدهفاسم هوطخ ۰

aE یو 1 

zara reee IPR, مرا و" 
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 ےہ رش سہہ س سشسسیعیبج

 كنسودرا لنامع یدانوه .یدیا شواب یداسوه یلاداموق شاب كنسودرا نیقفتم

 هدحانحلوص .یدشعا تیر هدنرزوا طخر یبودرا هلتهج یغیدنولوب فقاو هدتشاف هچد»

 - وہ یرلسویتسپ یرک او هنسو هدنحانج غاص « سالسیدال یارق راجام هدزکم «یدن
 ا00 صر مصدر د رے رر یی ء6, .ىدشىلقار ہدطاتحا رلحالوا .یدر 5



 یوم جرات ۳۹٦“

 ا یاحنک كنلغوا داص ناطلس .یدشمهلا لر هدنگهدازش «هدنشاپ ترد

 ترادص«شمریو هنئعم یراربزو یسا قرالا هتفد رظن یرلاطخ ىج هلسهشود

 ۱۳ وب یدرادتکح هفطو دام ناطلس .یدشمهلا هرادا اشا للخ ینماقم
 |[ بنر رار هللا كب ہزم و اشاپ قحسا ندنرادمتعم ارکوص ندکدهلبا اغا

 لاح < شمهلبا اتکا یادراو كنراتہالو نىدا و ناخوراص ءاشثم <شملکح

 اک سیا ثم یک هدندوص رب نکا اس تا ندنلئاوع یار ادب قآ رانامزل وص

 9 نانولوا دقع هدد سالسدال لارف هلا دا ناطلس

 8 رازەس لانہدراق فو كلاباب . یدشههمروس هلس نوک نوا 0ھ

 5 لک د ینسل دیا ب رح ىشراق هراسلن امع رر اسم سم یک نلیدا ەۓیرزوا لیا

 وب ءد لن قانح زع ود رود ا ی رلصخ ص ینامع هق.قلایف .یدشم ها

 اکر اب وتکم ندسوغولو هلا سینا و روطاریعا لای ادناموق یس اعانود اياپ نانول

 ا ہدشع ولوا ناببیوزل هدافتساندنتماقا هدملوطان | كهاشداپ نوح ازواح هرلىلنانع

 ۹ ۶ تصرف رب بسانم یدمش هرلتلود رواج نوجما قمربق یتوق كراہلنامثع
 :els) باص لها نانولوب ہدەعلق قانح «شعا ناصع رلملنامهرفیتح .یدشعا

 لوتوب ینرازەس . یدشلآ تیعضورب كجەليبەديا عنه ًاعطق یرورص هنىلیا مور

 : لوا یمکح كن نلیریو هرامالسا كردیاجښم هدینسهنابهر تحاصف «هاساوب

 ژادتحالص هنیدقع هکراتمهلرایلناعع كناتسراحام ندالوا یسهدعاسم كفلاپاپءینغید

 ۱ "۶ ولوا بیوصت ندرافرط قوج رب رکف وب . یدشمهبا نایب ینفجهیمالوا
 ۱۳ :ناتسرافلب هنسیدنک هدربدقت یفیدنولوا طض ندراملناغع ناتسراغلب هساحلاب
 دشلدیا تربغ هکملج هدیرکف كشوناپ یدانوه كرهلید ادعو یحهلرو

 راملن مع هده رڪ یرلقدلوا لوغشم هليا سئاسسد یک و راناشسرخ

 رد یرلهعلف یر او دل[ ندراب رص كردیا تیاعر هنماکحا | هدهاعم یراکدتا

 ۱۶ یلئامع «یرلقل ضاح كنسودرا نمشد هدانا و طقف .یدرلشمهلا هداعا

 ٢ ناصع كنلغوا نامهرق . یدشعلا ربخ اما یرانک رج وضوط

 روضح كدحناطلس یینکیا ءشلدشبا یکیدردنوک بوتکم هدرب هنلارق راجام

 نوحا یک نا تخم رارک: هلدايم ناطلس هد رح سلحم رپ نلیدىا دقع

 زملعوا مز » :ههماننوعد وب دام ناطاس .یدشلرو رارق رک زن رک همانلوعد
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 ۳۰ ۵ هبلخاد تافالتخا «یسه راح هرقنا «دب زا مرر دلی

 ل زادناع یدانوه قد ماتخ هلتقفوما كشوناب یدانوه هدرفس ا
 هده رام و نوجما ینیدلوا شعاژاق ترهش ہدایز كب هدراهراحم ییدەلبا ار

 هارارکسعوب ینیدلآ ہنتیعم یداینوه .یدشلک رکسع قوچ كب هنتیعم ندتکلم
 اف تیرفظم رب قالراب هد رام نلک هعوفو « شل رلیا ردق هتراوج ( ۱

 «شمهلب رایاو غوط هب(هبلف) ارکوص ندک دهلیاژارحا یت رفظم و یداین وه .یدش
 . یدشمهلبا روح هتعحر هدنداروب یرلسلتا

 یلادبم ه راغ ه راو

 نامهرف هلص وصخ .یدشمتبا كاهش دنا هدایزكب یدارص ناطلس رات ولغموب

 طو < شفار هدنحا تالکشم یا اقم ندتعاطا واد رارکت 3

 .یدشمهتسا كمر و ماتخ هننابراحم یلیا مور زما ردبا هوست اتیلن نهلتس

 ژروژ كسره ہللا ناتس رص هحنحوم همانهحاصم نانولوا دقع هد ( نده
 یلح دومح یداماد كهاشداپ ء كجهلدا قاحلا هناتسراحام قالفا هو وقتا

 نهدهاعموب فرط ییا رھ .یدکح هلب رو هقود كسشع قرالوا تاحهیدف ن ِ

 كنغلروطاربعا دارع ناطلس . یدرلشعا نم ەهنیرزوا هسدقم بک كردیا

 نوا ءیلغوا یتموکحٌهرادا «شع ود هب یلوطاتآ ندکدهلبا نیکسن یترادودح ,



۸ 

 | 1 یوم خیرات ۳۹

 ۱ دهرا ن نایدیا هلیس ود را برص ٠ .ىدشملا ینسەعلف ( هردنمس ) ہدنشیالشاب كليا

 ۱ یدشلدبا هدلا رسا قوح كب ندراب رص «شلاق ہدنفرط رابلناع هن تیرفظم

 ١ دشلواقفوم هالا کریو كردیادیدہت یهنسوب هنیرزوا تیرفظموب دارمناطلس
 قلا ندرابلناتع ی(هردنمس) هنیرزوا یدیده وب كرایلناثع « رهیلآ ی ازق راجام
 تند روهط ہدنس یرارکسع ہدەسإا شمەتسبا كمك قەنوط نوجما

 ا ۲ .یدشماماوا قفوم هنسوزراو یالوط

 "یک ینیدلوا لوفشم هليا تابراحم دارمناطلس
 ۱ ا دات یتابسانم هلراتموکح راوج

 هرصو . یدشمالاق ی اخ هدندنارباخم هلیاناطلس رصم و خرهاش یلغوا كر وم

 و٭مہیا قافتااطق هلراراحام ہدكسالسیدالو یسِّا ہظفاحم ینجان ایوب ربع زاق

 ۰ض (۱2۶۰) یدعلدا دقع هدهامم رب هلیا انئولو ادنتسم تراطرش
 کرک كنددهامم و تراصخرم لنایع ؛شمتبا تافو رهلآ
 |زارق هبهرصاح ی( دارغلب ) لاحرد هرزوا باوج و دارم ناطلس . یدشیوا
 ۰ دا كف كیه صاحم ء شلدبا هرصاح یا ىلا ارو ۳ پس ۰ یدشمر و

 یدشلر و در باوج ًاعطق یشراق هفیلکت نالوبعوقو ندنفرطسالسیدال نوجا
 .(دانوهناژ) شونای یداینوع ناب ولوا همست (وقنای) ندنفرط رابلنامع هتشيا

 5 النافع «شمشوق هنیدادما لرہش لاحرد یداینوع .یدشما روهظ هداتناو
 1 او ۱۳ اوره . یدرالوا روع کمیک یک كر رو تافلت
 ۳ ام حنا یرلنا نک ری كع ی 8 یر تنا ازج هراریسا

 1 ۱ ومو كسداسوه .یدشم ہلا لک رلکج هم ندب راو لناعع « ءكرەردتا

 1 7 تنلغوا هللا كب دص یتح . یدشعالشقلا هدنروص ر قالراإ دام

 ۱ ِ "و وشقار روز یفتم هدنماقم هذه < شعوف هس رز وا هارآ ول وط ہلئانغ

 نو یدشقَا منع ًاعطق هغملا ینسیجا كتي ولغموب دارم ناطلس .یدشمردنوک
 یدشمردنوک هناتسداجام ہللوق رب كلبشک كيب ناسکس یباشاپ نیدلاباہش نوما
 ہی راملنامع ہدەراحم وہ ناک هعوقو هلسودرا كدابنوع هدنراوج ( عازاور

 ۱ .یدرلشلوا بولفم

 و( رف نوزوا) ندیا ماود ردو یا شب | رک وص ندنسهب راح (غازاو)

 سولا یداعوھ و دارم هداطلس

1 



 ۳۹۲ هیلخاد تافالتخا «یسهراحم هرقنا «دیزیاب مریدلس

 ناطاس . یدش٭ هلبا مدش هکلهحوز فارام یزرف كردبا تعجارم ہدارص ناط

 نوجما تنواعم هدنومزیکس ارکوص ندکدتبا حالصا یلاوحا ییا مور دارم
 ریسه ینیدودح یلیا مور هدعب «شعا وا مو کی عامر رزق ناو

 تکرح:یشراق هنلارف راجام ہلیا یب برص نایاشارب ہدنجما تلاسم و حاص نام

 ندنشاب یهتنروف هلکم ردن وک ہہاشداب یا هک 6 ج.ووهار ژروژ . یدشمهلبا

e: 

 زروژ تو ندک دبا قلع ہلتروص وہ ینسەلئسم برص راملنامع . یدشموام : ۱

 تدمر, .یدراشمر,و رارق هکما البتسا هناتسراجام ریارب هلیا لوقاردو جم ووقنارپ
 هرصاح(داتشنامره)«شمرک هاایناوایسنارت كرەےک ینہنوط یسودرا یلناثع ارکوص
 ربسا قوحكيهدنساننا المتساو رابلنامع .یدشع ولوا قارحا (داتشنورق) «شلداآ

 .یدرلشعا هدلآ

 راہب كليا طقف .یدشمک ہلراشبنجو رانوکود هد(هنردا) یئیق كنهنس وا ا
 هرفس ندیکی یشراق هجو وقار ژروژ یردب مُئاق « دارم ناطلس زا ردیا برق

 . ام قرالآ یشازخ نوتوب هنیرزوا دیدہتوب جب ووقنارب ژروژ . یدشع الرضاع
 تقوهاجاقهسیالوفارد .یدشغارارف ءہننایارەبلا یفلخ كدنومزبکیس «هناتسراع

 هرفس دارم ناطاس . یدشلداباق هنسهعلق ی وک كرهایدیا رسا نوجما یفیدامالو



 یوم ۵م را ءقیفر دم ا

 !a اطاس اف

 ةناخاتک

 ندنسولبات ك ینیللب ماسر)

 یملح يهاربا «یرکسع
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 یوم حرام 07۲

 < ینکجهمروس لآ اف هرہثاو « هسرونولوب هدنسهرادا هلروطارپعا كينالس»
 ۔ همەدیا ای اما هنسهمشل ر هر ایلکیدن و هنس رامور ہلا کلاغ یدنک طقف

 ه(زورپس) ند(هنردا) هنیرز وادیدهت باوجوب دا مم ناطلس .یدشمهلیا نایب کج
 ۳۰ متک ندنلوطانآ ارک وص ندک درک تفو هلبا افصوقوذ .تدمر هداروب ءشلک
 . یدشمر دتبا هزصاحم .ی(كسنالس) کیا هزح هلرلرکسء

 ره كربث )رکتع ينج هعوقو ضرا تکرح هدننساتنا یه رداع كالس

 Ts یتمیلست ےگ PA كم ەزىھ . واک نیم نوجا ه رج ینغیداموا بولوا لاق یطبض

 '' تروص هنسارجا یوم موج هننرزوا كبو . یدشلآ در باوج اماد ندرلیلکیدو شا

 ۱ هداز سوهروآ ء شا موج هرهش ربارب هلقفش یسودرا یلنامع . یدشلرو رارق هدهیمطق
 17 .یدشم هل | نالعا یکجهلر و هری كن ادغ نون و دامناطاس هن رزوا یسەیصون كاکب لع

 ۳ یقوم رولو فیمض دكا كراروس هدلامث . یدشلدبا هطاحا ورغوط ہیزرغ ندقرش رہش
 | كب ندلخاد ہ شلدبا ارجا هدنروص رب یلتدش ت اغ هرصاحم .یدشمهلا لاغشا دارم ناطلس

 ۳ ۱ دریک, دو قراقبح هن رزوا روس و ین امع رب هدهرصو . .یدشلوروک تمواقم هداز

 3 كرلیلکبدنو ؛شقارب هدنمآ سا ھو فوخ یروصح یساعالرف ورعوط یرجآ ین سو كرب

 / ر كنلاها نان ول نداد .یدشلوا قفوم ه ام آ یروس یس .ودرا لنامع هنن رزوآ یرارف

 1  طضیرهث دارص ناطلس .ىدشمەلىا رارف گر هنب نرو: قازا «شع القاص ه راکدنخ یم سف

 و  هچنکی) هدییمسق ر « شمر دشل رب یئمسق ر ندیلاها ۰ شمشیلاچ ہرامعا | 2س ندکدهلبا

 ` وم رتسهولس ییادناموف یساعاود كيدو ہداننآ و طقف .یدشمردم وک هن رلف رط (رادراو

 ۱ هه هاصم ہلرلیلک دیو هن رزوا غال یقظفاو طبض د ینسەمالق ين ا ہدەعلق قانج ٹن یر زور

 8 ۱ .یدشلوا لصاح تروج

 ۱ | كدام ناطاس < شعا روھظ ابو هدهنامع ثالا۶ء یمهنس یطوقس ثکشالس

 .یدشمهلا تافو تاوذ قوحر ندلاحر راک او ندن رشد راق
 ریس

 ۱ هدءرص ینیدلوا لوغشم هلرلرفس وب دارم ناطلس
 ۱ لصا «دالو یسترپ حالوا نالآ یناونع (لوقارد)

 | یرلتوف نلیردنوک ندنف رط رل ملت مع ما فلت یناد ء یسنرہ عو رشم

 مکع ینعفوم قرالوا یضار هکمر و یر و هرالنامع ہدعب . یدشمهلبا بولغم

 "یر اف رط(داتشنورق) كرەربک هیابناوابسنارت ہلیرارکسع ییئامع یفیدلا هنتسم «شعا
 ۱۱ رک نوجما سسأت یتلاسم و حلص هداننا و دارم ناطلس .یدشمهلیا امغپ
 ۱  قدالوا لخاد ردو هرجا ناتس رص هدكي قحسا یک ییدلبا دقع هحاصم هبا

 مع ووهار زروز هس رزوا السساو . یدشعا طض ی( راصح الا “جا وشورف )

 ماگ در ءامام و 2 مص



 “۹۱ هماخاد تافالتخا «یسه راع هرما «دب زاب مر دل ۱ 1

 هدرعالوا.یدشلوا قفوم هبدأت ہللا هلبح یرانک روت ندیا فاستعاو لط «یلاءا "
 هب(هسسامآ )یرانکروت <شع ا هعاشا ینغا ہت كنسیدنک شم ردشالقازوا یسودرا

 ترشعوشع «شمرو تفامض رب قالراپ هنرایدنک هدنوعدو .یدشمهلبا توعد
 هدهلکنوب شا جک روپ 1 یدشمقمط هسح قراتالافاب ینسەلمح هدانا

 نامودوشتآ ییشک زو ترد ءم هلیفت كلرەردزوا یتسواق كسي ۰ شمالاق 1

 ارکوص ندکدهلبا وح ہللروص وب یرامصخ ءاشاپ جکر وب .یدشمهلبا وحم .دنجیا "
 هدهد(ثرناح) یهطسا و و یتح .یدشعا هرداصم ی راتورت هاردباضرعت هنس راهلسق ۱

 : دا لا هنامقف وم هاسلاسد و هلمح <شعا لامعتسا ۱

 نار یبهداس .اهب جک روا ٤ ياا ناممرف ا ۱
 کٹا روہظ سو یب تیل نور ات 1 یعیادد ی ود ۱
 ج.ووعار ژروژ هنر هلسافو كحموءورەزال نا یټ ناتسب رص ۰ یدروالشاپ ۱

 ارکوصندننافو ك تا هحنجوم راهدهاعم نانولوا دقع هلیاناتسبرص .یدشمک
 « جاسمولوق ) یمهم كا كراهعاقف و . یدقجانولوا هداعا هعلق چاق رب هناتسراحام

 ۱۲۰۰۰ دنومزیکبس نوجا قملا نیتاص ینەعلق وب . یدیا یسەعلق (كلنیجر کوک
 بحاص ههعاق هنرژوا یا عانتما "هما ینام و طقف . یدکجهر و هف ود ۱

 یرلکدتیا طض یهعلق رابلنامع . یدراشعا تعجارم هرابلنامع رارایوب نانولوب

 هحاص دقع هلراراحام «راشمهلا ضرعت هدهنسودرا ندیآا تعجر دن ومزیکس یک

 یراەعلق (جاوشورف ) هلا (جابمولوق) ہدنسەج قل هطاصم وہ .یدراشلوا قفوم
 .یدشلدیا قالا هنکلم ینا |
 رظنارکوص ندک دەلیا هلاصم دقع هلراراحام دارص ناطلس ٰ

 . یدشمەلیا هجو هترافرط كيلالس ء هونج ینتفد
 ندهعفادم یشراق هرلسلنامع ی رایدنک كنروطارعا سنازیب یسلاها كسلا

 دلروطاربعا «ی رلکب یسا «راشعاص هراسلکیدن و یرهش هحشوروک ین راقدلاق زجاع ۱

 ۰ یدراشمردن وک هس راف رط ( هروم «زهنو ول« ) كردا ںاکرا هی و یشدراق |

 ناطلس .یدشمقص ی اح ہدایز كب كداص ناطلس و وہ كنسلاها كالس ۱

 - اص هرابلکیدنو طقف ء روع یشرب هنعالاق هدنلآ رابلسنازپ كکیالس « دا
 :هراصخ ص نلیردنوک ندنف رطرلمور ندسسو .یدروسروک قفاومالصا یتسام 3



 یوم میرا ۳۹۰

 1 «حالوا دارم ناطلس .یدشمبادادرتسا ینتالو نیدیا نامز یکیدلک ه(ییمزا) كردیا
 ۱۱ ءشعاەظفاحم ینعقوم كبدمنج ردق هم دیا هلاصم دقع هلباناتسراحامو ناتسبرص

 ۱۳ لوحا ٰیدات دادنج كب یئخم للخ زانو رولو تئوکس یرافرط ليا مور
 3 هدروص ر حبرس اهد كکب دمج Ee تدهر . ید داردو ه یل وطات ا

 | .یدثعواوامازعا كب هزح هليا كب جوروا هدازاشاپ شاط روی نوجیا یلاصبتسا
 "'" ہنلحاس ایکیلک هحنلا ربخ یرقت ہللروصوب كنسهرکسع یاوق یناثع «كي دبنج
 ۱ طقف . یدشمهتسا ہیدادما مو كَدہا تاقالم هللا کب نامهرق ہداروب « شجحاق
 ۲ هنأت ینسوزرا وہ كب دج نوجما ینیدلوا لسم یاها یر ندەنوا كی دو

 31 ردق زو شب هدنسهحش كراتعجارم وہ نوتوب كب دج . یدشمامالوا قفوم

 . تیاہن .یدشمهمهروکشیارب چیه هلتوق قافواوبطقف «شلواقفوم هالا یراوس
 | كنلوطاا یعاتخ كنسباخ كىدىنج .یدشعلهحش ہلیمادعا كکب دننج ہدہلشسموب
 ٢ شاشنغا یر ندرهنس یتسلاوح ندا . یدمهم كب نوجا ی وک و حلص

 دمحم ناطلس یلح ارکوص اهد ء یسوم ہللا ناملس ناطاس ءتاذوب ناقارب ہدنجما

  هدنایالو یبا مور ء شما اها هفیظو ر 0 هدننامز دا ناطلس ینکیا ہلا

 1 ۱ .یدشمه+ا روصف هدتناها هسیدتا قاقا هلمک ره ك دنج .یدشمهلبا كلىلاو

 ۳ ناتسبرص < حالا ارکوص ندکدتنا عفد یتسەللاف كب دینج دارم ناطلس
 1 3 نامهرفو ناممرک هک «اشتنم طقف «شعادقع لع ات هلرلصخ ص نلک ندسنازەہو

 ۰ ند رال وہ .یدشلوا روح هالاق هدلوطانآ نوجما هوست ینراشبا
 ۳۲۲ ۱ تا ج رک :ةوادا كن دمح یب نامهرق ۔ :یدبا یسهلئلسم نامهرق
 ۱) دمح .یدشلوا فلت هلبا یسیمیم پوطر هدانناوب «شعا هرصاحم ی( ابلاطنآ )
 | وا ریسا رلکب یلعو یبیع ندنرالغوا رکید ۰« شا رارف میهاربا یلغوا کب
 ۱۳ فطات هلترهص یشدراق ییا وہ دار ناطاس .یدعاردنوک هدارم ناطلس قرال

 ۱ کب نامهرق ۳ لرم ودب وک یانو لوواط هک, مهاربا یک ییدلیا

 ۱ 3 .یدشلو ماتخ هدیه راحت نامهرق هلروص وہ «شعا بصز

 یدروننولو یلاو اشاب ےک رو هدیلوطات | هدهرص وا 7 ۳
 اشا جکروب :

 ۱۳۳ رم ناطلس «کهدهحرد وا 4 یدبا یحاص ذوفن هداعلاقوف مع.

 | هديل وطان | اشاب مک رو .یدشٌعنا زنا ازش انا برض هکس هنمان اشاب کر وب



 ۳۸ ٩ هبلخاد تافالتخا «یسه راح ہرقنا دیزباب مر دلس

 دارم ناطلس . یدشلو وشود یتھج هدافتسا ندنرالو وص نوجا كمرک هنلخاد

 هرالاخ ریار ہللا یازخ نوتو لرهش نوجا قمریدنرا یریغ كشسرصاح

 ارجایمومعموجشارک وص ندقدلوبتوق هلتروسو ودرا .یدشما دعو ینکجهلبریو
 سنا و یفلخو یلغوا .یدیا هدعزن تلاح لب وناع | روطاربعا هدانناو ,یدشادیا

 .یدرویدیاقیوشت هبهعفادم یرہش ییلاهاو یرکسء قراقح هنجراخ (وشوط)

 رلملسنازبہب هدهرصو طقف .یدراشلوا راحود هنافلت ہدایز كي ہدضرعت وہ ران امع

 ناطلس ہلتووص وہ « راشمریدنالقایآ ہدیلوطانا ینافطصم یشدراق كدارم ناطلس
 كني نامهرق و ءنابھرک ساملا یتح . یدرلشمهللا روح هه رصاحم كف یدارم

 .یدشلدبا طض ہ:(قزا)ہدانلاوب ,یدشمهل رابا ردقهسرلکوا هسور هل را رکسع
 ہللا سنا نو ما یم ییلوطاآ دارم ناف و یوم انآ

 بولاقنوک چاق رپ هد(هینیطنطس) ءشلآ هتقد رظن نهلاصم اگ“
 لوا یا دارم .یدشمع پ یلوطا | اش ندکد هلا ا یت واعم كرللسنازبب

 یک ییدزاتر وخ ی( قسزا) :لغوا لاخش ہد ء رض او اظ ما مولا ا ۲
 ۔ادعا كنهدازهش جنک .یدشمەلبا میلست ہی ینائدارم ینافطصم ہدازہش هدكي سای
 کب قومطسقو بونیس دارم ناطلس ارکوص ندقدنولوا لح هدهلئسم وہ هلم
 كب زورف هدنلیا مور هدانئا و . یدشمر و رارق هتکرح یئراق هنلغوا رایدنفسا ٦

 كب سونهروآ هدیونج « رویندیا حلص دقع كرديا هبراحم هلراح الوا هدلامش كب
 .یدروبلوا لخاد هنسهعطق زهنویولب كردیا تک رح یشراق ہرادووانرآ "

 هرزواكب رایدنفسا نوجما کیدا ضرعت هلقاراطو یو ءدارم ناطلس ۱

 هغملا یزبق ہلیراندعم یومطسق كردبا روح هحلص دقع یب رایدنفسا ,شمورو
 ہدنصخش كناشاپ مهاربا ترازو بقاعتم یابقفوم و یا دارم .یدشلوا قفوم ا
 ارجا ینمسارم جاودزا هاب زبق كن.کب بوس ر هلک هل( هب ردآ ) هدعل « نرده عج

 رارکت ہدلوطانا یهاشداپ یسهلاف كبدسنج ءارکوص تدم رب . یدشمریدتیا

 .یدشمهلبا لوغشم

 ہلکا قاحتلا هراندبا ںاصع ہدنکلم یلناع یرب ندهتوا كيدنج

 مکحم ینقوم كرديا مازتلا ینرابعدم تنطلس ہللدوسص وب « شعازاق ترهش "
 رارف ندنهاکودرا كنافطصم ہدازہش كب دمنج . یدشمهلا ذاخح ا كلسم یمهلبا |



 یوم رات ۳۸۸

 ۱! ۳ هفعض لتر وصوب یراتوق كنافطصم ہدازہش .یدشلاققداص
 | كنافطصم ہدازہش هحنایدبا هدلآ كرلبدبا فیلکت یتالو نیدیآ هدکب دبنج
 ا تمقفوم وہ دا ص ناطلس . یدراشمالشاب هک ا رارف ہدلاحرب ناشیر یر

 ۱ هدازمش . یدشمهلرلیا ورغوط ه( یلوسلک) ہلرامک ینیدلآ ندراز,ونج هنیرزوا
 ۴ ا شمەتسیا مدرای ندرازہ ونج هحوروک ۳ برق كاع اب ود یفطصم

 ٣ ه ) یلوسلک ) كردا توف تثم هل ر وص و دارخ ناطلس . یدعلآ در باوج

 ۰ یدشمهبا روبج ہیاحاق ورضوط هب ( هنردا) یبافطصم ہدازہش ء شما ضرعت
 ۱ تیاف هدرهش ء شمرک ہی (هنردا) ربارپ ہلیا ونرودآ یلزیونج ارکوص اهد
 | ١ نذا قران ولوا مارک | راناسحا کا نوع . یدشلرو تفاض ر قالراپ

 ا < ىاغا لیڑق) هدنراوج (عنزدا) كرەلیدبا بیقعت ہدافطصم ہدازہش ءشلری
 0 مادعامدنرب ندنرلەعلق (هب ردا) كرەلبربتک هنر وضح دارمناطلس «شلو وط هدنس

 | .یدشمریدنلهحبتن ہلئروص وب ینسهلئسم ینطصم ہدازہش ءدارمناطلس .یدشع واوا

 | هد هشیدنا رب ویو یلهوناعا یروطاربعا سلازبب یتیقفوم وہ كهاشداپ طرف

 ۱ ییعصع هدازهش كلرهردنوک رومأم رب ہدارم ناطلس لاحرد لهوناعا . یدشقارپ
 ۱ هداشاپ مہاربا كتحابق نوتوب « ینفیدالوا یتحابق رب چیه كنسیدنک هدنسهلتسم
 ۱  یقیدنولو شمهعا تقفاوم كياذوب هن رلاماماق هدسنازیب كرلهدازهش هکنوح ءینغبدلوا

 ا امر« غ زرق هاروطاربعا «دارم ناطلس طقف :یدعمهتسیا كىتليوس
 ۱ .یدشهوقللآ ردق هجدیا لاک | ین راقلرضاح هلیماع یسودرا «شمهتسیا كمهلکید
 ۱ 1اودرارب كلشک كي یعرکی دارص ناطلس زمنا ردبا لاک | ین راقل رضاح ودرا

 ۱ .یدشمورو هسرزوا (سئازی)

 ك ؛ لاخیم هک ی دیا ورضوط هنرانوک كليا كناریزح و

 ۱ هراز وسسنازب یراحنف 21 لناهغ یهدنتصم ی

 ۱ ماع هدیروص ر مضتنم كل رهش 4 شل ہد یسک مسق ود را ارکوص تدمر

 ۱ . یدشم الشاپ

 | یدشلدبا اشنا راوید رب ردق هنسوباق نودوا ندوباق یلزبدلاب هدنفرط ہرف
 ہنس ہراراوید .یدشع ولوا ارجا ندنتھج (وشوط) هسیا یلصا موج

 | كرش كرهل دیا رفح هد هدنامز ناع « شلدبا اشنا رلهغیولباق « رلەبارآ یلفاروا



 AY هبلخاد تافالتخا «یس4 رام هرقنا هدب زا مرر دل

 هنس یکیا نوا «شملوا ثحب عوضوم یملست كنشدراق ییا كدا ص ناطلس هس رز

 اشاپ مہاربا نلیردنوک قرالوا ریفس هله وناعاروطاریعا ندنفرط یلچ یسوم لوا
 ناطلس یشراق هافطصم ہدازہش ءاشاب مهاربا . یدشلدیا مانعا هلتفص صخ ص

 وارد رب ینتاصو كراهدازهش لهموناعا طقف « شمەلیا فیلکت یتسعا مدرای هدا ص آ٦

 ۱ یل را رحنم ههحش ر چیه تارک اذم نلیدیا ندنکیدّما وزرا قمار

 1۳۹ ا کا د یس ا یوم ےس ےےب رب رجحمدقرفزنیزالب KOEN MONA Gye ہوا ہت و ہیک

۱ «n اا 

 ه(هردا) قرالوا دنمهئشن ندترفظم ییدەلبا زارحا ینطصم ہدازہش ہدمرص وہ آ

 یەہدلوطانا كب دنج طقف .یدشلوا لوغشم هليا افضو قوذ ہداروب ءشملکج آ

 ¢ شمسا ظاها ندلفغع ییدلوا راحود یافطصم ہدازہش نوجا هظفاحم ینعقوم _

 هداننا وہ دارم ناطلس .یدشیراقج «(یکسیال) یرارکسع كنافطصم هدازهش

 هدنسهاس ییاراک ادف و تقادص كنلغ وا لاخم ندنساما . یدشعالهتخ و

 هبافطصمهدازش رابنع زکلای «شلدیا بلج راحنقآ یهدنتسم یفطصم هدازمش



 ا خیرات ۳۸٨٦

 ۱۳ ا شا اک نوا دایم ناظاس
 : ۱ 3 ٍ دارم هناطلس یا

 ۲ ۰ راق کیا رکید « هدنفلغاص كنسرلاباب یئدراق كوو ییا
 7٦ یتموکح ن نر ناو چھ دارص ناطلس : یدرلشعا تافو ندابو هدیشد

 | یراربخ سوا ارک وص ندقدناشوق جیلیق هلسهطساو ناطلس ریما « شعا زارحا

 | تروطاربیا هدطنطسف ہلا ی لارق راحام ء هسرلکب اشتنم و نامهرق نوجما نالعا

 ۱۳ اس با لازق ناتسراخامو لاصم ہللا نام رق هداتناوب .یدشلردنوک راصخ رم

 | دمع ناطلس ىلج راصخیم ناک ندنروطارپعا سنازب طقف . یدشلدیا دقع
 . ییدلدبادر فلکتو «راشعا باط یتسافا كناصوصخ ییدلبادعو یشراق هسنازب

 ۱۳ ینارادمکح كنافطصم هدازمش نالوا هدکندا هظفاح هد( همنطنطسق ) هدر.دقن

 ۱۳ ۲ ات ر «اشاب دیزاب نامزوا .یدرلشا ناس ی رلکج دیا نالعا

 | همزود هنیزوا در باوج و « شنا نایب ینغج هیمالوا عورشم كنهفلخ یراکج

 ۱ .یدشمقبح هادم ندنکی یسهلئسم ییطصم

 ۱ نوا هتسهطا (ینل) لوناعا یروطاربعا سنازپ ' هر
 جا زٹ ار رک کر رو اسم یم د دوس
  حالوا هبا ( یلوبیلک) هدنلاح تقف وم یفطصم ہدازہش۔یدشمتارما ینلقن ہی یلیا مور
 || دعو ینکجهدیا كر ہروطازا قالاست هدیونج ء ىلحاوس نونو ردق هنسهعطق
 ٢ك دنج ہللا قطصم ہدازہش هسرزوا نیم نلیدیا هدنس فرط ییا شا

 | ییداسایالبوط ندملاها هدارو ءیفطصم ہدازہش .یدشاراقح هنکوا ( یلواک)

 | وأ ثداوحوب ء شموروی هنیرزوا ( یل وہہلک) ندکدهلا توق بسک ہلرارادفرط
 ۱ تکرح یشراق هافطصم ہدازہش هلتوق رب كلك كس زوتوا اشاپ دیزیاب هنیرز

 10 کالم قطصم هدازهش نامز ییماک +(هرد 02 اک( دزاب .یدشمهلا

 هدست جا نا یغبدل وا ءاشداب یییقح ننک 2 كرد قد وشت ی را رکسع

 أ ا یشدراق هلا اشاپ دیزاب كرديا باج هنو رط یک "الاماک یرا ,کحسع

 ا هترزوا ی رفظم وہ ا قطصم روا بک ۰ یدشمهلا بسا قیزخ
 کک هتیرزوا یمالوا میلست كنيلوبیلک . یدشلوا علت هد (یلولک)
 قع هللروص وب یسهقیتلوپ سنازیب ء شما لوک: نددعو ییدریو هوا ینطصم
 وا تعحامو .یدتلوا روح هتعجاص هدا ص ناطلس را رکبت له وناعا هحل اق



 ۳ ۸ ۵ هءلخاد تافالتخا «یسه رام هرشنا «دب زاب مرر دلی

 قرایوق یشک ترد هنسهقرا ءراشماپافی رلهرح كنولاص نوجما یسماموا یللب رلکل

 .یدراشمرتک هنیرب ہللدوصو ی راوززا هكرابرحکب «راشعانسوا ی رالوق کہا ا
 باب هدب ولک +( هسورب ) دارم ناطلس ءراشمالقاص نوک قرق یتافو كدمحم ناطلس

 . یدراشم لا نالعا یتافو ہدادمحمناطلس ءەجمدیا سواج هنتح كنس

 دہ یا کف هو تیر صحت باک
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 یسه رب كد ناطلس ىلج ٰ

 او ہدتکلم « شهداتروق ندى رهل دام تنطلسو تخم ی هسنامع تلود هد ناطلس

 دم ناطلس کلم نایارغوا هماسقاو فعض هلمافو كدیزباب مر دلم .یدشلوا قفوم هنیمآ
 تمدخ هدهننارع كتکلم یک ییدلبا هلازا یرلفالتخا یلخاد دم ناطلس .یدشمهلا صالخ

 ۔ردتبا لاکا ی(عماج ولوا) یرلقدالشاب كنببلج یسوم هلبا نامیلس یرلشدراق ہدەنردا تا 1

 ندکد رب دتسا لاکا هد یمماج یغیدتالشاب (ہدەسور) كدا م ناطاس یجب رب بج ناطلس ی

 ثك شک یہ مع ( ترامع لش ) . یدشمر دتا اشنا ی(تراع لیشی) هد(هسور ) ۱ را

 - هارورپ نار ع را دل ناو یدشلرتک هدوحو هرزوا قلوا یسهلوع رب میش لا

 ناسل یل اثع .یدیا دم ناطاس « نرد وک هرص هنیمرح لوا كلبا .یدشملا زی ادح لس

 .ىدشمەلىا قر هدایز كم هدننامز دم ناطاس یناسداو

1 
 ۷۱۷۵ ٩ دلج یوم ےرات «قیفر دحا :
۴ 

۱ 
 ج
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 1 یوم خب را ۳۸

 13 راتنواعم كکی دسنج هلن اهحریم یبحالوا فضا ازش .یدشمالشاب هلسع اما

 نا -.یدشمهیرلبا ورغوط هب6ایلاست) قراشآ ینررلغاط ناقلاب شما لاصحتسا
 ازش . یدشمهلبا بولخم هدنراوج كينالس یافطصم هدازهش ء دم
 أ قع ناطلس ٠ یدشٌما احتلا هسوس راتنو 4 قادناموق كیلالس رار ہلکب دنح

 مال یید با تعجام هر وطاریع | هل اینادناموف هعلو نم كمما هدلآ ی راب رف

 / و ها یروطاریعا سنازیب یتح .یدشمالوا لصاح هرم رب چیه ندتعحا م ہہ

  هلتهج کیدهلبا دع هطساو رپ هنتسایس ریودت یکمتا هدلآ ییافطصم ہدازہش سوسو
 | هظفاحم یافطصم ناطلس ءشَما سا یتسلردنوک هب(هبنیطنطسق ) كنمدازہش
 1 .یدشلوا قفوم املا ها ٩۰۰۰۰۰ یونس ندہمت ناطلع نوجحما

 رای هافطصم هدازهہش هو وک یی میقع كششا و ء دمع ناطلس

 ۱ 11 دعب .یدشمهلبا بیرخح. ینسضارا كنهحربم یب حالوا یالوط ندا

 "رح لاک ندنق رط روطازپعا هدارو «شمک ند(هنطنطسق) نکرتود ہی وط
 ۱  قاقالم هادنکح ییا هدنرلکوا شاطکشب هدءرص و هتشلا ...یدشلدبا لاقتسا

 | ۰6دادکسا) رایک یراقدلوا بار كسوغولو هل هلبا دم ناطاس .یدشلک هعوقو
 ۱ شک ٣۶ زالن هدنزاهم كان وا .یدشمالا تکی ہم نام رذق
 نامت فاخ هنتسیدنک قراربغاج هنناي ییاشاب دیزیاب هحمالهتننخ .هیندر هدارو

 رسنازہب عا قمرات روف ندنتموصخ كنیراشدراق ہدینلغوا ییا هزکید « شنهلبا

 ۱ ,یدشعا تافو اوس نک یبا دممناطلس .ٰیدشم وو هنسەیاح نک

 .یدراشع وط تک یتافو كهاشداب نوجما كمەم

 ۱۳۳ ات اا رد رک را دا هدا رش هدانا و

 کے رانا ماق هتنطلس یاعدا كنيرلشدراق رکید كدارم ناطاس یتح ءراشعمنبا
 ٰ ۳ کہ و توق رب هدلوظانآ هدا هلدارم ناطلسو كمهمریو
 ۳ ۱ ۶۱ کرح ودرا ,یدراثمتا هعاشا هرکسع ینکعبهبدبا ارجا رفس هل
 یدنک « ینیدلوا مستحار هلدح ناطلس ارزو .یدشما وزرا كمر وک یهاشداب

 ۳ اگ ترک یرازوس ولردرپ طقف ءراشمەلیوس ینغجەیمالوا بسانم قمروپ
 ات «راشع روطوا نت رءهربدنک ىنسەسىلا نووي ههاشداب تیاہم
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 AY هہاخاد تافالتخا ی راح هرقنا «دب زاب مر دلی

 وفع هنیدزوا یسعا بولغم ییلج یسوم كدمحم ناطاس نیدلاردپ . یدیا نیدلا '

 ی هدنروصتنیذلاردب .یدشمهلیارارف نداروب ارکوص «شلردنوک «(قینزا) كرهیدبا

 «شمشلاح هنئادحا كلسمرب یی نیدلاردب .یدشع ازاق ترهش هلیا ینایزعو رادتقا

 .یدشم هلبا ذاخنا كيرشهنسردنک ینافطصم هحیلکروب نوجما ميممتومورت ینکلسموب

 تفص رپ كسکوب هجردوا هنسیدنک نوجیا جور یهذم کیو ینطصم هجیاکروب
 رکید كسدلاردب . ىدشملا یٴاونع (ناطلس هدد) قلا نیب «هک یدشم رو یونعم

 ہا راشیورد نوجما میمعتو رشن یهذم یی لاکقالروط .یدیا لاکقالروط هدقیفد _
 رقف یرلروتسد مهم كا كبهذم یی .یدشمالشاب هباشالوط یتکلم نوتوہ ربارب

 و . یدیا یتتسم راهجوز زکلای هدک ارتشا و .یدبا لاوما كارتشاو تاواسمو
 ندسسو ؛یدراو یطق موزا هنیراشّدنا هدلیا مورو یلوطا ہدرصا لوا كھذم

 ہدرانانولوب ہدنہلع كرانابتسرخ . یدشلوروک موزل هکمتبا هدلآ ہدیرانایتسرخ
 نسح ہدەراناملسرخ ی رلکلاین كهذم یی .یدروشولوا دع مومدم ھحھدم و

 یەداروب «شمشالوط ی رافرط (زقاس) ییطصم هحلکرو . یدراروییدیا ہلماعم آ
 . یدشلوا قفوم هکمتسا دلا ی راشد ۱

 یتاسس یسیلاو ناخوراص نوجما قوق یشراق هالقنا ی وہ دمحم ناطلس
 نوتبسبیتراسج كنیرلکلاس كلسم یی ءیتیولغم كنامسبس طقف .یدشمتا رومآم |
 یکیا نوا زونه یلغوا یشراق هرایصاع دم ناطلس هنرزوا كنو .یدشمریدنرآ |

 هلبرکسع یلوطانآ و ییا مود هنتصم « شمردنوک یدارم هدازبش نانولو دلا

 «شنلهجیتن ہلتیقفوم ہبراحم نلک هعوقو هلباتاصع .یدشمهلیا قاح ا یاشاپ دیزیا |
 . یدشمورو یشداق هلاک قالروط ودرا دعب « شلدیا رسا ییطصم هحسلکروت

 هلا دارم هدازبش هدمب . یدشلدیا مادعاو رٹا هده را و لاک قالروط ١
 هلساوتف كدنعسانالوم « راشمالاقای هدیدلاردب كرهع هنلبا مور اشاب دیزیاپ |

 تدم یو یهساعع كلام و ۳ , 1
 ۰ و ہم و ہں 7 ۰ ر

 قو اناا كرم ہداطلس «یس رسم یفطصم مزو
 مرردلس « هلتسم و . یدشلوا ثداح اهد هلتسمر رکید انگ وس ندقدلو نوکس "

 هتنطلس یاعدا كنافطصم یسهدازهش نالوا بلاغ هدنسهراح (ہرقنا ) كدیزیا



 یوم ر ۴ ۳۸۲

 وف كيدو هدو رص ییدلدبا ہرصاح (نو هرغن) طظقف زر یدشلدیا قوس یراق

 ۱ ( یوبیلک )ولف امو ولادهرول «شلک رهلاف ردق شپنوا لماح ین رل

 ۲۶ شدہا لابقتسا ہلرافوا یلرهز یتلصاوم كنونادهرول . یدشم هل ری | ردو هننامل

 | قو یسیرع یر اع لوہک دنس ۸۷4/۷۷ هنیرزوا كنوب

 حلص دقع هدنس رللاربما یلکیدنوو یاّعع لوا ندە را . ٩ سلام ۲۹ )

 ۱ زوونجر یر تا تو هدانا وہ ط2و .یدشندا ارحا تارک اذم نوحا

 ۱ كنلاربما كيدنو كردبا نظ یرابک یدنک یو رابلناثع « شا بقعت ینسک

 ۱ اد لنا یک ییدلیا هلباقم هلئلدش هضرعت وہ ونادمرؤل .یدشمهلا ضرعآ تیا

 ۱ هتدزوا تیلاغ و یساعانود كيدلو . یدشلوا قفوم هکمعا بولفم هدینسامات

 ۱ دی ولوا هظف اع ہلا هب رک کرا وع لحاس ہدەسبا شلک ردو هنس راکوا (یسال)

 | هتیدزوا تیقفومو رایلکیدنو .یدشمهمهدیا تراسج هیامراقبج رکسع«هرقنوجما
 نوجا رالن امع یسە رحم هب رام یلوسلک . ید رلش هل رلبا وع وط هی (هماطنطس)

 ۱ : وم هدهاعم نانولر | دقع هدنندب نفرط یتح .ىدشملوأ بح وم یعاض یلخ

 11 تو یهدنزاغو هعلف قاناج هلا یزکد راەطا «شلدیا هلدابم راربسا

 ۱ 1 . یدشع ولوا عنم یرلالوا عئام كنیراناصروق

 ۱ ظن ارکوس ندکدهلا سیسآت هناتسود تابسانم هل راتموکع مالسا دم ناطلس
 ۴ ارت ناتسراحام هلب یر حالوا هده رصو ہ .یدشم ا فطع وک نانتسرخ یهدلامد

 9 ارحا « شا ه را هلراراحام هدافتسالا ندنسهعزادم یضارا ناک هعوقو هدننب دنومز کیس

 ۱ هدهرصو . .یدشمر دتا اشنا ی اماکحتسا (یوکر ) هدناحاس ه وط هنرزوا تر ةظم یبدلہا

 ۳ كرلتاورخ و راجام هدضرعت و .یدرلش | ضرعت هنسضارا ناتسراجام ا لن اص

 وا اجام كب قحسا یت هنس و هیفامعم .یدراشلوا راچود هتافلت هدایزكب رلملن ام یشراف هنس رلت وق

 ۲ ۳ یدشفل هحش ہلتیب ولغم تا شی ەلى رلبا و طقف ءشلوا قفوم کرک رد هنس راجا نام

 ۱ برا یدودح قرش هد رص یغیدلوا لوغشم ہدایرتسباو هدناتسراحام د٣ ناطاس

 اعوقوەدننی یرالغوا رابدنفساو یب راصحهرف هل فسو هرق ندرلیلن و وقهرق :یدشمالوت

 اض ین رافرط (كناج)و (نوسماص) شا هلخادم 4ث رلشیا ی وطان آ | هنرزوا تافالتخا ناک

 1 وا قفوب هست ی نکشو حلص هدیلوطا | ۱ كردہا

 ۱ تاسمباقف لوطاا و لیامور دحمناطلس 30
 ۱۳. ِ ی : یی رل رہ 2۳ روش اطا

 یامجا و ید ہدنکلع هدد رص یا دی وو هنل و

 اب یدامس نکییضاق «ندیا ثادحا ی هلئسم و . ما روھظ هم رب کید
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 یوم خرا ۳۸ ۰

 ۱۳ وانامورق .یدشلک اناج كلج یسومهدنرص یفیداوا لوفشم لیا برخ
 ۱ .یدشٌمارار هقرالساق هنن رکف راو توقر شهدم هد ےس کیم هیر وک ینهزانج

 |: هتسیدنک یرب ندرانانولوب هدنتقافر «هکیدشمرتسوک كالا رب هجر دوا هدنرارف وب
  ,یدشعد «؟ثسقج ایی یشراق هنسرابربدای ؛كسروبقروقردق وب ندنرا واوآ لر لاناع»

 . یدشمریدسک ینشاب لاحرد كلئاق قرالوا رثأتم ندزوس و یب نامهرق
  هتعاطا یبدمنج دلرهلک هب(همع رب) ال وا هتک ه یلوطا ۲ دمحم ناطلس یاح

 .یدشمهلبا هرصاح ی(همغر)هنیرزوایاوج تباجامدع ینیدلآ هدهسیا شا توغد
 نالوا ربکلد ندنلاظم كکي دینج یسهرصاح ندنفرط دمحم ناطلس یلج كربمزا
 ا هدح ناطلس یسهفاک كرانوب . یدسشللا نونم هجرد كوص یرانامتسرخ
 ۱ .یدراشمهماغدرد ینواعم نلک ندلآ نوچیا قمربق ینیذوفن كک دبنج «راشمتا

 ۱۳ ما تمجام هدنناطلس یسەلاع كکب دمنج یلوک یوا كنءرصاحم
 ۱ یسەراداذل کک اون ا رک رض ندکدلبا طض ائرہش دخ ناطلس
 | وصوب یریمزا .یدشمهلیا عودوت ٣٠٠۰٠٠۰٢ ا نا لار ترس
 (.Eo و قلا یماقسا كنت الف (هسور) ارک وص ندک دهلبا طض هلتر

 ۱ 1 ہدنف رظ نامزر زآ د ناطلس . یدشمسا تک رح یشراق

 . ورضوط هے رافرط (كيناج) ہدەسیا شمتبا حلص دقع هلرابلنامهرق كردیا
 | نامهرف دخ ناطلس هتیرزوا كلوب .یدشلا دهع ضقنرارکت یبنامهرق هدنساننا

 ۱ ۳ (زیور و رسخ )تیام .یدشمر ورارف هغمرواهب رض ر ییطق+.الع وا

 ناف رط اشاہدب زباب «شمساتوعد هسراوج (هبنوف) ینکپ نامهرق هلیاهلح ییدلیا

 ٹک نامهرق ہدەراح و .یدشمهلیا بولغم كرهروشود هوصو نالوروق

 ۱ ۱ هد رص یيدساوفع ینلغوا فاتکب نام ف دمح ناطاس «شلوا ربسا

 .هخدنولو هدارو ناحو » :شعوف ناجرک وک رب هش وق هدنساننا نبع و .یدشه

 9# ات رفا کوس .یدشعا ناک هسد «!غج هیشاب هلزوک انفالصا کام ین امع

 یک دتون زامنالفازوا ربشالقازوا ندنهاکودرا یلناتع طقف ؛شلآ یرارب نانولوا

 | یلغوا كنکب نامهرق «دمحناطلس .یدشلواصالخ ندندهع كرهردلوا یبجرک وک

 ۲ ءدزوا قلوا هعفد ینجوا یرهش « شمورو هسرزوا (هنوف ) نوجا تا

 1 .یدشلوا قفوم هطض



 ۳۷۹ هماخاد تافالتخا «یس+ رام هرقنا «دب ربا مرب دلس

 «هدنلادعو ملح .یدبا یلسکوک شینک «یلهکج قالراوب «یلزوک هراق «یلنتضایب
 یک ییدتیا هلماصم ہلتیمیمص اعاد یشداق هرانابتسرخ . یدیا اکی هدبانجولع

 جوو ہل رالسناڑعب هحدم ینیدلوا ا ںی یدردیا قلتسود امتاد ەدە را لاری ۱

 .یدشماشاب قرال زا

 كدمغ ناطلس یتح

 ریل | یربخ یسواج
 . اریعا سنازیب زالآ

 لهوناعا یروط

 و كيربت یسیدنک
 اشا یەيقاقا طا رش

 4 شم ہللا ین ایسا

 یردہعءددح ناطلس

 . تک هتر انا

۷ 

 یرفس هیامهرف

 هب ییا م ورد مم ناطاس

 هژراتم وکحدودح مه

 ۔ هلا دقع تم

 نام زا وغ ںیہ

 كکب دشج هللا یب

 -ر دشه ای ی راناصع یمماج یزاغ ناخروا هدکج هلس

 هب ی وطات 3 نوحاقم ۱

 لوغثم هلبا هبراسح یشراق هبیلج یسوم دم ناطلس . یدشلوا روح کی

 اشاپ ضوع « شملک هنکوا (هسورب) هلبراتوق نوتوب یکب نامهرق هدهرص یتیدلو
 كرد هدعب . یدشمهلیا هرصاحم تدم نوزوا یرہش نلیدپا هظواحم ندنف

 ء شمربدقای ین رلکیک ء شما بیرخت یتسبرت كدیزہاب نوجما قلا یماقتلآ
 یرارانم؛قارحا یرلعءاح هلتروصو یب نامهرق .یدشم ریدتنا اوهر ی رال



 1 009۳ یوم خیرات 0 ۳۷۸

۳ 
سک نامر ینی دلا ربح ینکیدلک

 1 a هنلامقتسا ا ادم ص وصح ه

 9 5 کپ تک ہر ےس اد رسد ھا دخ هدازپخ
 | هتشددات هل ود را یتعم 2(٤ هدازبش نوک یحشدرد ۰ یدشمر دا ارحا كلنش

 / ' ناملس هداننا وا . یدشعلهحش ہلتیب ولغم تکرحوب طقف .یدشعا 9 یشراق

 ۱ Ee هنس رز وا ین هب ی لوطا ا كکب دج نانولوا نیست ه(یرخوا) ندنفرط

 11 . یدشلوا روس هک. ود هب هس ور یلچ

  ندقدلوا قفوم هغملبق عبات هنسیدنک یب دب :ج یلج دمحم

 ۱ روایی اقا ىغا زدقلاوذارکونس

 ۱ عموم یدراق ارک وص ندکد هلا یوم اج تی

 الواكد ندنلاظم كنوباچ یسوم هدءرصو, .یدشمەلیا تک رح هنیرزوا یلچ
 هللا ودرا یلتوف و یلچ در پی مما قاحتلا هب یلج در هد كر وت دوا

 با یسوم طقف . یدشمهلا فتاك یملس یرپهش كرەلک هنکوا ۱ ( هردا )

 هتیراتماقتسا ( هبلف ) ینشدراق ۰ هالک | ینفجایالوا میلست كرہش هكدا بولغم
 (اواروم) و (شیت) كردیا بولغم یتسودرا كندماح یسوم «شعا بہقعت ورضوط

 1 .یدشمشل ر هلملارف نوت یتفتم كرهمای رابا ردق هنس رافرط

 ورا ۲۰٠۰ )ا داوم ندکدتبا توق سک ہدزافرط و دمحم ہدازہش
 ۱ 13 !ادارف ورضوط هناسامود هدهراو شما هراحم ہلیرارکسع كناسوم ہدازہش
 ماود هنسچوا كناسوم هتشبا .(۱5۱۳) یدشلوا فلت هدقلقاناب رب هدلوب ہہدەسإا

| 
3 

 یل یو د ری

 طق < رور تیرح «یاح یسوم .یدشلو ماتخ هل روصو یمهلقتسم هرادا ندیا

 ]6 ایماج نالبنالشاب ندنفرط ناملس هدازهش هد(هنردا) .یدکلام هعطرب هنالاظ

 «هلسافو كياسوم .یدشمهعاهدعاسم یره هنماعا ہدەسبا شمهتسیا كا

 ۱ ا روهظەنب رلناصع ایذا هقامعم . .یدشلو ماتخ ہد فالتخا یلخاد ن نلک هلوصح

 ١ .یدشمهبا نیک هلقمریدصاب یراناصع ون ہدایزالا دمحم ہدازہش «شخنا
 5۹ هرادا هنس رزوا یافو کن: راشد راق دم ناطاس یاح

 ۲ ياع ەنیرزوا ینئافو كلدیز اب . یدشمالشاب هکم هلبا CO ۶ ہناطلس یکم

 ۳ +٢ قاصوا یولع ًادجاء هاشداپ و ناراتروق ندنسکل ضارها یتلود

 ۹ هتفارظ هدنناکرحو راوطا « كمہنم هتشز ءبسانتم ًامسج دمحم ناطلس
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۱ 3٥ 

1 ۱ 30 

۱ ۲ 

٠ ) 



: 1 

EL 
۶ 
۵ 

: 
۳ 

۴ 

 Vy هيلخاد تافالتخا «یسه رام هرقنا هدب زا مرر دل

 نایاشألا هلی تهافسو ترشع . یدروبماجآ یرازوک ندو وا یرازودنوک [
 هاتتفشو + تانج واع «تراسج نوسیدنگ اهفاو (یدروسذا گاف یقاشوا 8
 :یدوسرتسوک ین دنک هلیای اطف و تلاعف هدیلج یسوم لباقماکو ؛یدشعا رب ۲

 كرہش یلح یسوم ہدمرص یتیدلوا لوغشم هلتهافس هد( هردا ) ناماس ندسس وب ۱

 6یک دامت ی دورو ربخ كسلح یسوم .یدشع وروک هدنک وا یراواق و

 ہدندنتعحارص فک شا وو وار لا «شمهل وس یلعوا لاخسم ہن املس نالوا لوغشم :

 هلرازوس روم تیاغ <نسح یسافآ یرحکپ تیام .یدشمالوالصاح 07 چھ ۱

 .ریدتباشارت یلاقص كنسافآ یرجیکی ناملس هدهسیا شمهتسیا كّعاظاَقِا یناملس ا
 تلخ” ینوم هلدارفا یسم:قوالوا, رکلد ترشح و افآ نج 8
 ندننیداربآ ٴالماک ندنسیدنک كنناکرا یتیعم « ناهلس . یدشما احتلا هنهاکودرا 1

 ندنتفابق هدلو « شمقبح نذماح نوجا كما رارف هب(هنطنطسق) «رخف
 . یدشلدیا فلت قرالبناط

 هدیلباموریلجیسوم هنیرز وا ینافو كناملس و 1
 ی سس یس٥رصاح منیطنطسد « یلم یر

 رب هدناتسل رص ایس ندقدردنالازج یرلنربدلوا هدلو یشدراق یلح یس ۱

 هرصاح ی(كينالس) هدنشونود ندناتسبرص .یدشمالالاخ ندنسارجااظ.قوج |

 یلغوا كناشاپ ىلع ریزو نوجما یلط یکربو ندنروطارپعیا ( هینبطنطسف ) « شا
 ییروطارپماسنازیب كردي افتقا هنیرثا كنساباب ہسیامیہاربا .یدشمردنوک ی میها را
 ندروطاربعا هدرب كجهدیا تدوع هننای كناسومهدعب .یدشمهبا قیوشت هتمواقم |

 هلوصندتناهاو یسوم .یدشلک هنناي كنيلج دمحم «هب(هسو ر) قرالآ بوتکمر
 یماعانود كناسوم . یدشمورو هسرزوا ( هنطنطسف ) قرالوا رام جرا

 روتف ردق هرذ ندتیولغم وہ یلچ یسوم هدلاح ینیدلوا بولغم ہنسامنانود سنازیپ
 وہ كيهننطتطسق .یدشمروق هاکودرا ہدنکوا یراروس (هشطنط-ق) كرەیمربتکا
 هقسضت ہللروصوب روطاربعا .یدبا هرصاحم ینجچوا ندنفرط رلبلتاعع ءیسهرصا4

 بصن ریزو هنسیدنک « یلح دم .یدشا تعجارم هبیلح دمحم هحنلوا راحود

 ندنروطاریعا سنازہب ءشلوا یضار هفلکتو ہلیا یقیوشت كناشا میها ربا ییدت#

 هنی رلل>اس(رادکسا) كدمحم هدازهش له وناعا روطاربعا .یدشمهتسیا یرلبق هیلق



 یوم خیرات یا ۳۷۹

 ورغوط«(مرقنآ) یسودرا کندن اد وف اشا لع ریزو ك:املس هده رصوت

 . یک ینیدشبلاج ہامرا روف ی( ءرقنا) ندفرط ر . یلچ دمحم ہدازہش .یدشمورو

 . .یدشمتیا برق ەۓیراوج (هبراقس) «شمهلیرلبا وغ وط ه(هسور) ندفرط رکید

 مدقلوالوغشم هلا افصو قوذ ہدنراھام هسور ربخ یف ندنسرفت ثكنمصخ «ناملس

 مور هترزوا ربخو ناملس .یدشلآ رخ هدماج ی رو كد هدازشیح .یدیا

 ,E تفلاحم هاتدش هرارف هان دج ول اش اب ىلع طقف «شمهتسبا ك ہک هئلیا

 07 .یدشمسا لسو ههلبح قرازاب توتکمر هب ىلج دم هدازهش هدهدنامز نے

 دنسودرا كلاملسہدانلاوب «شملکح هس رو رط (هساما ) قرەنادلا هب هل وب ىلج

 ۳ اح یسوم اتکس ىدشمتنا قاحتلا دم ہدازہش هد کب نامهرق ندا رارف

 نوا قمبق ینذوف كناملس و كمتيا ءرادا یننهعبت نونم ريغ كناماس
 10 :یدشمخ هتلبا مور هسرزوا ینیلکت كنسنرپ

 ۱ وطاربعا سنازیب یردب ما ناملس ہدمرمص یدک لبا مور یلج یسوم

 کالباهدنس نافرط .یدرونولو هدنراوج هبنططسف نوجما رک مدرای ندنر:

 ا مراعات اک فراز ریا وج وب رله زا
 ۱ حا هنکب حالوا یلج یسوم هشرزوا یرلمسا قاحتلا هن املس مرا رکی

 ٢۳۳ ادا هلرءرک هب(هنردا) هننرزوا تقفوم و هدناملس . یدشلوا رو
 ۱ ۱ ٍ 1 ءیدشلوا لوغشم

 |تور یرلرکسع :یلئاثف هدنساننا یتموکع یارجا هد( ردا) كناملس
 اا اذم هلرالناع رایلکیدنو ارکوص ندنمیلست كربمزا ۰ یدراشم4لیرابا ردق
 1 ونس نوجا یسهظفاح كنیرلضارا یهدقلدووانرآ در املکیدن و 6 ینہ"

 | الا اب هدنرلهرآ ینجات هنسو اذک )۱٤۰۹(. یدشلدیا لوبق یسلریو هقود ۰
 اا نوجما لاصحتسا | یقنواعم دارابلناع هدوبوطسوا ہلیا وقراوط نایماش
 1 .یدراشلوا یضار هکمر و یرو هقود ٢ہ ہہ

 كناسومهروسدیا تامح رارما هدیرالاع تهافس هد(ه ردا) هدانناوت ناماس

 و فاملس «یروطاربعا سنازہب .یدروبنولو ربخی ندرلهرض یفجاروا زدن

 ۱ نی ولغم هتسهساوش تاسح ناملس طقف ءشمردنوک رخ نوجا ظاعا ندنتلفغ۔

 COT ۱ ےک تقو هل رشعو قوذ یراەےک ناملس . یدسشماماردلاق شاب ولرد ر



 Vo هللخاد تافالتخا «یسه راح هرقنآ دی زاب مرر دل

 »4 ) هسور ) نوجا دادرتسا یتموکح دم هدازېش هسرزوا یافو کدی زیا

 طاقت ہدعب ینگ( ردق ء(زکنلاف ؛ شمورو هۓیرزوا ىلج یسع یشدراق

 .باوج هفیلکتوب ىلج یسع «شعا فلک: هنشدراق ینسلدہا مسقت هدن ران كل

 یسع هد را نلک هعوقو هدنراوح ( دابولوا ) تبا . یدشمهلا ہللاقم هللا در

 ندنرزوا ( ءولای ) یلج یسع «شلوا فلت اشاپ شاط رویت یادناموق كنبلح

 ندکدتیا هدلآ ی(قینزا) هلبا (هسورب) یلج دمحم .یدشمهلیا رارف هب(هینیطنطسق)
 .یشدراقارهلک هب(ه ردا) ند(همننطنطس8) هد ىلج یسع «شع ود ه(تاقوط) ارکوص _

 . یدشمشل رب هد(یسهرف) زن والا رارکت ء لا: هدادما ءو ندناملس "

 - ہللا اجتلا ہکب رایدنفسا یک اح ینومطسق قرهیمالوا قفوم هدهدنبشت وب طقفا
 ..یدشملسا ه هزراسم نادمم 49 د یجنح وا هلا یی دراي كکب رایدنفسا ءیسع .یدشم ۱

 ۔ ہلیا قافتا هلی رلکب هکتو ناخوراص ءاشتنم «نیدیآ شما رارف هدرفس و یسک
 یدشعا رارف ه(نامهرف) هعامالوا قفوم هدهدهزرامو .یدشم ۱

 ۔ناملس هدازهش هدهرص یيیدلبا نایرح رلهمداصم و هدنل وطان |

 ت :آ «نامماس . یدشمالشاب هکمما راج یارحا 9 نام

 ۔ھہزرابم نادم هدعب «شعا ریس تدمر یرافالتخا یهدنس یراشدراق هدیل
 .یدیا ہناہفسكب كلسم ییدتیا بیقعت هد(هنردا) كناملسطقف .یدشملینآ هدوآ
 .یدشمهماانتعا چیه ههظفاحم یرلرب ییدتبا طبض كردکودرلناق كنساباب «ناملم

 .ءارپعا سنازس ی(كينالس) كردبا هدهاعم دقع هليا لوناعا یروطاربعا سنا
 طف زیبا تاملارا سا تر نحو قود رد )۷ ٠چعا رسا ۲
 یدک تیرفظم ییدلیا زارحا یراق هاتسع یشدراف تام 0 8
 .هزلکب راوج كکب دینج هد( ندیآ ) مالا ون . یدشمهلبا ظاما زا رب ن

 .نارمکحهدیل وطانآ داد ہدازہشو یسالوا اح هنیراوج ریمزانوتوب كردیا هب
 .نامهرق لاح رد كب دج .یدشلوا لخاد هب( هسور ) هترزوا یمامالشاب هالوا

 هس و هواک [ یتجالوا بولغم ہدەحت طقف ء شما قاشا هل رلکب نام 3

 هنیرزوا تلاخد وہ ناملس . یدشمەلیا تلاخد هنهاکودرا :كناملس قرافاط بیا
 .مایاراا هلتهافسو قوذ هدارو «شلوا لخاد ه(غولنایا ) كرد ا تیرفظم نی 5

 .یدشهالشاب هکم هلی



 یوم خیرات ۲٤

 ۱ یه هنرزوا تیرفظم قالرایو روم . یدرلشما امغپ ییراوج هسور هنیرزوا

 0 میان هرو «هب(هبنیطتطسف) نوجماقملا کرو یتح .یدشمردنوک راەمانرفظ هفرط

 ۱ یشداقهاشاپ شاطروع زکلای .یدشمردنوک راربفس ہناملس ہدازہش نوجا یسالوا
 ۱ ءوراص ہاشتنم یرانادناموق تبعم كرو" .یدشمامنولوب هدنالماعم ہناکزان هجردوا
 ۱ رویت . یدشلک ء(ریمزا) رویت ہدمرص یراقدلوا لوفشم هلبا امت یت رافرط ناخ
 ۳: رهناکلام کسا یرلکی نالوا مبا هرابلناغع هدیلوطانآ « هدنساننا یالوجوب
 ۱ لنتلود یناغع هدقالتخا کج دبا روهط دن نلودا زہک یتح .یدشم ردشلر

 0م ر لرد رک ندنفرط نامدازہش نوجا کیدالی ٠ هتساع الهخراب
 ۱۱۲ مشق ) ارکوص ندکدتا طض یرعمزا كنلروع .یدشما هلماعم ہللروصنسح

 ۱ هلا تافو ًارأتم ندبارطضاو ملا «دیزیاب مریدلیب ہدانشاوب «شلک هنهاکودرا یکەد
 | یسوم نوجما یسما لقا ہی( هسورب ) یتدسج لدیزیاب ءروع ۰ (۱4۰۳) یدشم
  هتروصوب «یسهنارواکدج تابح كدیزہاب مربدلسب هتشپا .یدشمتیا هدعاسم هبیلچ
 ۱ ندرانموکح راوج كعريداسم . یدشملهجیق هل راتبقاع ملا كرورض رب ہدئافی
 ات راج یسومو یسع دم ندراءدازہش «شمقبح ندلآ "الماک رارب ینیدلآ
 ۶ - رافالتخا یل اق

 | وضغوط ندنتهج زکد ربارب ہلیا كب هنیآ یشابوصو اإ ےس ىلع ۳ م د ۳ ۰ ۱
 فر یک انک سا راراب اب قی یلح دم هدازپش هداشاب دی ز اب « دانا یبدلیا رارف

 : ۳ 2 وع 2r ہدیلیا مور ناعاس زی i ٰط قع (

 1 در ) ارک.وص یک الف ہ هسیا یلج یسع . یدشمهلبا جاودزا هلا

  روق ندنسح كروم هنرزوا یلافو كدیزیاب .یدشملزک تدمر هدارو نیک

 ۳ ۱۳ را سولج هنتخ كنساباب هد(هسور) هليا یم دراي كناشاب شاط روم نالوت

 | یدوطاربعا سنازہ كردا دیلقت هناملس ہدازہش نالوا نارمکح هد( هنردا ) هدعب

 ' تا ثكنساباب ہدوا : هحنلک هبیلج یسوم . یدشمتیا قافتا هليا

 ۳ ای تلود هلتروص و .یدشمالئاب هفلوا نارمکح هد(همهاتوک ) | رکوس وص
 ۱ . یدشع ولوا مسه دن ہدازژہش



 TY هيلخاد تافالتخا ی راحم ہرقاا دیزباب مر دلس

 و كدنزباب « یدصقم كروم . یدروسولو رضاح تموکح ناکرا نوتوہ ىلصاح
 یعطق هنتیه اح یلناممع ءكقِا ہدلآ یتموکح هنیزخ یهدهسورب هصاابو ینسەدازہش
 تکرح و ۔یدشموروب هنیرزوا (هہاتوک) روم ندمس و .یدکمرو همئاخر
 هناسرخح شهدم هجرد وا یرهش هسور . یدشعلهحش ہللا قارحا كن(هسور)

 ^E C ۵ | یازخنوتو كتموکح ءشلدیا لیدبتهروخآ راعماحو راتکم «هک یدشلواراحود

 تک تست جسم

 اه

 7 نر" ۲

 عج باس ہ9۷ تو ER جے با ںوکاس

 یسهب رک كدي زباب مر. دلس

 با رالج دمح ا نانولوب هدنسهماج كدبزیاب ءہدەسورپ . یدشمک هنیلآ رارات#

 نیدلاسمش ہلا یراخم دمحم خش ندنساملع ییناغع . یدراشا رارف فسو هرق

 شما مارکا ہداعلاق:وف هاملع «روع .یدراشلمتک هر وصح كروي یراق

 ی راح هنفکت و كر وم . ىدشمهلا فالکت یمرون وک ه(دنرمس) یرایدنک

 .یدراشمهعا تقفاوم یرانف لیا

 ہدازہش طقف 6 شا بقعت یناملس ارک وس ندکدلک هب(هسور) دم ازم ۰ و

 كلزمتقفوموہ یرلیراوس راتان .یدشمهلا رارف هنلیامور هلا یاکرا یبعم ناملس



 یرمع جرات ٰ ۳۷۲

 2 یماشداب ین اع توق مسج و . یدنبقای هنولیمر, ناه یدوحوم كنودرا یا

 ترد داروع یدو ادناموق | سما ردتق لا هب اعطق هروسولو هدنرهرادا كتناخ لوغوم

 1 ۳ كنسودرا روم . یدرارور ولو هدننادیم ه راع یسهداز مش شب كد زباب هلن | یلغوا

 کد كرو ی زکسم و لماخ هلب خرھاش ین :حانح لوص « هاشناریم لغوا كوو ینحانخ

 8 یدروتروط هدب رک هلب | یالآ ردف قرف روم . یدرو دا ہرادا ناطاس دم ازربم

 ۳ لوص «تنایلس را دو و ین رارکسع یلوطات7 ندبا.لیکشت قحانج خاص هددزا
 1 یسع یلغوا چوا هدیدنک ء شمرو هنسهرادا كنب ردب اف ین رارکسع برص ندا لکت

 | .ىدعلدبانییمن دم هدازبش هرادمد .یدشمهلنا عقومذخآ هدزک رار هلا قطصمو یسوم

 ر هداملاقوف 00ھ ییا مور . یدشمالشاب هتکرح هل رلادص وروب ودرا کیا نیلحابص
 5 تک یرارکسع نادمرک و انکم و قاتمراص ء ندہآ طقف . یدراروہدا ه رام هلتءاحش

  لافتماهتکر ح و هلی وشن كرو هدرارانات راٹمک هفرطوا هګوروک هدنرلفص نمشد ی رلکب

 ۱ دنتسمهد زا هدهسزآ شع ولو هدنفلکت تعحر هدب زاب «یلارق برص هد رصوت .یدراشمل

 E ےرژرا تو . قدس وک تاس ردق ه هدار كوص هلا قرمک كرم نوا ناولو

 اج یتمجر كناهلس یلغوا لوبوب كدیزیاب « شمروک ینغیدلوا عياض كنهرام نه یلارق
 | یهدنتسسم كد ھدازہش «راشملکج ورطوط هزکد رزکسع یهدنتبمم كناملس . یدشم ا

 ۳ ه دادما یار قدركم هلروص و دزاب « یدرلشغ | احتلا هرلغاط «هقرث هدرلرکسع

 ۱ _ تر هنادص هدهطقن یفیدنولو «شمهمربتک لاخ زدق هرذ هنتناتم «هحنلوا مورم قدنس

 ۲ !رارکسع کهدنتبعم . یدروینولرب هدعقوم رب لکشم ادج دیزباب . یدشمر و رارق 0
 ۲ ا یدشمالاق توف ر چیه كح هدیا تمواقم یثراق ہنمشد ۽ شلوا فا یمظعا مس

 ١ یدشمرورارق هکملکح یرک هنن رزوا هيصو ناب دبا هنسیدنک دیزاب هکیدیا و ع و ط 7

 ۱۳ یدشلدا مما ندنفرط ناخدوم ندندافحا ناخزکنج «شلوا فلت یربکر اب هداننا و طتف
 0+ هد یک لغواو اشاب شاطروی زار هلتموکع ناکرا قوچرب هدننايم رلنالوا ربا ریارب لا
 1 . یدشلوا فاغندات روا ینطصم « شاق ی-ومو یسع هللا نامیلس ندرلهدا رہ .یدروسن

 دا رلزو كدیز اب «یفاخ راتات «یدرلشمریتک هننایید زباب هدهرص ینیدانب وام رطس رویت
 : 3 ای ید اب «شع ولو هدن الماعم ہن اک زا تاغ هنسدنک هور وک یتفیدلوا باتیب هلا هب رح بعاتم

 9 ہت رادم هنسیدنک دیزاب . یدشمر دتا صیضخم رداح چوا فبرظ تباغ « شع روطوا

 ۲ ۰ یدشملمالوا نکم قلوب یییلچ یسوم زکلاب طقف شعارآ یراهدازمش هرزوا قلوا
 ۳" اک توجو فاش رب جنک «یتبیولخم هكرللنامع هدنسهراحم هرقنآ

 | یر 7 وقالمتسا لر لملنامع بقاعتم یهبراحموب .یدشم هلیا اتر مخو هدنرزوا

 روی نم و رو یلخاد ہبثکلم ءشلرف

 اهدا ز E ی تقع 001 اس 6

 : رلکب رلکہ 6 یساآ کا < مظعاردص هليا یوا تی مس یللا ہدنلعم

 ور ہن رنسم راگ ہرفنا



 ۳۷۱ هيلخاد تافالتخا «یسە راح هرقنا «د راب مر دلم

 كنلروع ء شلدیا یطاعت را ریفس مدن نیفرط هدانناو .یدرلشمالشاب هم وشتەیەز ۱

 سج رب میظع هل رفط هوشت «دیزیاب ناطلس . یدشمهلا بلط یدرط كفسوہرق 1

 .یدشمر و راباوح زما ںیقحت هنیرللط وہ كروم نوا ییددلیا تاستک | روغ

 .یدشمردشالرارف ینسارجا برح هلرالنامع كرەنلتدح ندراباوج وہ كنار وم

 یمسر دیک رب نوچما كمرتسوک یتوق كنسودرا ہنیراریفس یلناثع ربارب هاکنوب آ
 هدر ده یفیدنواوا تبیاعر هن افکت نالو عوفو ندنفرط هدعل <« شم ری دّسا لک

 .یدشمهلبوس یغیدلوا نکع كم رظن فرص ندبرح _
 نانولو هدنسودرا دیزیاب ارکوص ندکدریو نذا هتراریفس للناع كالروعت

 راطخا ی راتلم هرانو ء شمردنوک رلمدآ نوحا بلج هنفرط یدنک یراراتا

 یرلیا ینغیدلوا راع بحوم نوجما زاید كناع ولو هدنتمدخ لنامع « شا

 هلصوصخ « یسهملرو امظنتم كراعاعم هدنسودرا یئاعع . یدشمروس

 ید زیاب . یدشمرتت هلوصح تسونع مدع هدودرا یرلهلماعم یلتدش هادی یاب ۱

 « راشمشاغوا قوح كب مهار ا یلغوا هل ااش اب ىلع نوحا كمرکع زاو نس دوو

 - هلبا هص ود یتسملدہبا بانتجا ندننابراحم ارح قرانالک | یتشاف هح ددع كنمشد

 «شّعِا لوبق قایاصووب ہلیتروص كمررو ینشاعم كرکسع زکلای دیزیاب .یدراشم
 ۱۳۰۰۰۰ هلعءاس . یدشمامروط یرک ندنمنع كمورو یراق هتسودرا رات

۱ 
۱ 

: 
۱ 

 تییکس پیشکش یم

 نواءرانات رک س نوا كتوقوب .یدشمالشاب هشثیوروب ہلوق رب ېک ص ن

 .یدیا یلبرص
 هب(یرصبق) نامز یفیدلا ربخ هد(ساوس) ینکیدلک «(تاقوط) كر زیاب رو

 ئ٦ .یدشمورو وغوط هب( ہرقنا ) كردہا ع ه قع لا 2 ءش

 ںوم .یدشمرو باوحر ہنادرم یشراق هنفسلکت ملست كروج بو لا ١

 ینکیدتیابرقت ربارب هلیسودرا كدیزیاب هدهرص یتیدلوا لوغشم ہلیسءرصاحم ك
 هدنراوج (دابآ قبج )نوجیا هظفاح ی رایرک كردیاعفر یب هرصاح لاح رد «شلآ رب

 .یدشمهلیا مکح هلرلعنامو رلکدنخ یهاکودرا هدهدنامزناع .یدشمر و9 ه ک٤

 یرارکسع . یدشلوا لوغشم ہا یر دو قدالساق هروعر ہدناف ی هسلا دز

 و و تافلت هدقوج ك یکی راقدلوا برطضم هچ رد لوص ندقلزسوصو ندق <

 .یدراشمبا عقوم ذخا هدنسقرش لامش كن(ہرقنا) هلتروص وش ورادرا .ید



 یوم خیرات ۳۷۰

 ۱۶ ا قلا والت طوق ندایوروا ء شمهلبا دعو یکتا كرت هنسیدنک
 ۱ ل۵وناعا .یدشمالشاب هیامشالوط هرب هدوهب هد( اینالآ )و ( هسنارف ) ء(ہونج)م
 | لثان هنیش | شود تا وزرا هد د رانامع نکیا لوغشم هلتحابس اہوروا

 ١ : .یدرلشل وا

 . اتسیلاوح ( شعرم ) ند( یرفنک ) هدنلوطانآ اشاب شاطروهت هدهرصو
 کک لوطاا نمودوا اشابشاط روي :یدروسدبا طیض کلام نوب ردق
 " عرویلبنآ هنیرزوا ناتسنانو نیک هقعاس هددیزاب مریدلس هدءرص ینیدلوا لوغشم-
 ۱ ڈ0 (دیرود ) دیزیاب . یدرویلیا طبض ین( هلاحرت )و (رہشیکی) هدابلاست

 ا5 عیدوتهرلکب سونهروآو بوقعی یتسهدادا ارکوص ندک دتیاطض ینسیلاوح
 ثبرافر ط (نورف)و (نودوم) كردہا تک ہدنس ع كن هر زحهش كم سونءروآ

 اوس هبیلوطانآ یسلاها كرہش . یدشمهلا طض ی رہش (سوغرآ) «شلک ردق.

 :یدخلرتک راتانو كروت قوحر هاتسناتو هدندبل وطات ا ے7 ییدلدبا

 ۱ یدروسدیا تایحرارما هلبا افصوقوذ ءروینولوب هد(هسور) دیزیاب هدانناو
 اغاب «لیرص «حالوا ءمور «نیداقو كکرا .یدیا ولوط هلم انغ یرلیارس كدیزیاب
 یراویدرد مارس ہل رلسف رمش صوصخ ہنس رلیدنک رارہسا قوح و 6 نال ءراحام۔

 تبداق مدنحما افصو كنهآ و دیزباب .یدراروسربدنواوب ہدنحما كنها رپ یمئاد

 ما یرلهئشن افصو قوذ و هلدیزیاب ہتشپا .یدروسدیا تامح رارما دم ى٢

 Es یسهکلهت روج «کلهئر كوو هدقرش «46 یدا هدهرص یفیدلوا تسم

 زرا 6 یا نط مرشتوقروف ہں ریما در ده یروع « دیزبیآب .یدشم

 ۱ اگ اکرم یدشع ولو هدننظ ءط قلوا منام هنسالمتسا كروم كردیا طض

 ۱ ۳ ارم رب چھ .نددن دم و رٹ ا دی دهم ینروطاربعا سنارزب هدنندوع

 عا کا لوطا یک: لیس شهدم یراودرا رانا . یدشمامالوا

 .یدشلوا روح هکمک ه«یلوطاتآ ندای مور لاحرد دن زیا

 اربن یرات کلم «نامز ییدرتسوکشاب یسالتسا رو .ٴ

 . زیربت ہللا رالج دما 02 دادغب نک هنلا كن و

 ۱ دن رلکب یضارا نک هنلآ كدیزباب « راسشمما احتلا هدیزباب كب فسو ینووف
 1 ر كردیا احتلا کنلروع هدیرللغرا اشتنمو انا ءناممرک ءقوہطسق:



 4 هیلخاد تافالتخا ءیسەبراحم هرقنا هدیزاب مربدلس ۱

 ۔ رفظ هفرطره «شلک «(هسور) بقاعتم ینقیرفظم یلوبکین دیزیاب مرردلیب
 2 شمرک هس رلجم ا ایرتسلا ەهےسا ودرا ناولو ەدىليا مور ء یدشمردن وک رانا

 .یدشمهل رابآ ردق .(قسرووزیا)

 ارکوص ندکدرتسوک یتیماح ہلبا ناش و رفظ دیزیاب مریدلیب 7
 .هد(زوریس) هدرمالوا .یدشما ترشایمەلح هدینسهلئسم سنازیب

 .ی رام رکید کكدیز ابو رودو هت یشدراق ہلا له وناع | روطاربعا هدنروضح كدیزااب

0 

 یسەملق ہنردا

 وقراوط ندنرامپات كدیزباب هدسنارفوق وب . یدنشلدیا دقع سنارفوق رپ ءاآ
 هن رزواقافتاوب .یدشع ولوا اضما قافتارب یلزیک یشراق ہدیزیاہ هدننب لەبونامباہلیآ

 .ندنف رط اشا لع رو هدص وصخ و «شمهمر و تما هن رماوا هادی اب لر ون :

 .ینکلزستعاطا كاروطاربما دیزناب ناطلس . یدشلوا یربثأت هدكحاصن لا
 قلجا قلخ . یدشمهلا ترشاىم هلئلدش هنسه رصاحم كن( هنططس ) هم ور 1

 كسوقیوردنا هسا دزاب . یدشلوا یضار هیالوا ماست هحل وا راحود هني دا

 .هنیرزوا كنوب « شا فیلکت ہی یى اہا یرامتبا بلط روطارپما یسینا وہ یلغوآ
 ۔یمسق ر كتکام < شمشو وا هللا نفت اول ندالوا یربخ هادی < لب ون 1

 گوی

 ۷۷ ٩ دلج ءیومع مرات «قیفر دمحا



 یوم خیرات ۳۸

 | ینادناموق یلوبکین .یدرویلیب ہد یغجالواروج هطبض ی(یلویکین) نوجما كمليب
 لوکن) «دیز اب ندیبسوپ .یدبا كم ناف وط «دوهشم هلس راهم و تراسح «هسلا

 ۱ ی هنطنطسو 3 لا تامولعم وا هنغيداملوا بولوا دوج وم كلءربخ ذو قازرا

 دیزاب . یدشمروک قفاوم یمەلیا بولغم ینسودرا نیقفتم لوا ندزمئا طبض
  هد(هردا) یتسودرا ارکوص ندکدریو رارق هتکرح یشراق هنقفتم هلرناکرا یتسم

 ۱۵۰۰۰۰ ودرا مومع .یدشملک هنکوا (یلوبکین) هلشیورویرپ عیرس «شمالپوط
 ۱ .یدا هدنسهدار

 ۱ یاظن ه رار هروک هلاوحا | رک وم ندفدر وقف هاکودرا هدنکوا لوک دب ر اب مر دلس

 ۱  ندقدربآ هنن رلمسق حانج لوص و غاص یودرا شا مقوم ذخا ةد زہ رم ہاشداب ها

 ۱ ایر هسذآ هدنن ابر ه را كشفتم ۰ یدشع وقیلآ کت ۰ هدطاتحا رک و

 ۱ ۱ غاص«راراجام هلرن الآ هدطخ 20 ءرایلە:سوب هلرلیلامہوب ہدطخ ے یجنکیا زازسنارف هدطخ

 ۱ ۱ نارفرلر و ریب رز و نما ه رام طقف .یدرومولو رل:اورخ ہدحانج لوص « هح ربم هدا

 | ءراشخازارحاتیقفومرب كوو یرازادناریت یل: امع هنن رزوآ یرلاء اس آ یرلہا ہربن درب كنم .راوش

 تم دنوھزبکیس ہداآ و ر ىدا لوا قفوم فر هلتعاحش لاک یرازنارف

 8 ی کلم ولر دره دن و هزیکیس . یدشم همه دا تن واعمهرا زسنارف هلیدسح یساع ولو هدقاز وات اغ كتوق

 ۱ قفوم هدهدنو طقف «شمردنوک یراوس رادقمرب نوجا مدراپ هرازسنارف قراری دل ۲ هزوک

 ۲ نو و تعاجش كد زاب مرر دل , ىدشمەلىا تک تدش ہدایز كب ه راح ہدانناو .یدشمامالوا

 ۱  تراسج طف :شعالارای یدنک ۂ؛ششاوا فات :E كع ر دلس .یدشمردنرآ ی ربغ دا رفآ

 سل و ك رانا امع ؛یدشمهلا ماود ه هرام گرهنی هت اب هقشاب ندمتا فاغالصا 9

 راع رە هنف رط رلیلن امع هدوا شا بلج نتقدرظن كنهحریم نانولو هدنسودرا نیقفتم

 الو هراچ هقشاب ندرارف هحنلاق مورحم ندهنواعم ٌءوق هلنروصو نیقفتم .یدشمالشاب 5ا

 ا ادنک یسق ر كدارفا .یدشعا رارف دنومزیکیس لواكلبا ندنسودرا راجام .یدشمام
 ۔۔وصو ندقلحآ هدلوت دردیارارف هدلاحرت ناشیر تیر «رلشعا ادف قراتآ هنن رہن هن وط

 ۱ .یدشمهلا رارف رک فا سید و یوق انینالاب .یدرلشلوا فلت ندقلزس

 1 Ei «شمشال وط یادم ه راح هن رزوا ت رفظم قالرا و لی وب دب زا مرب دلس

 ۲  كنرأت و طقف . یدنتمامالا ی دنک ندقمالغآ وز وک اغلا یراکدر و كښ رکتم

 | هدننایم رلنالوا وفع . .یدشاوفع ینەسقر ثناکداز زکلا «شمامروط یر ؟ ندقلآ یماقتنا

 | اهد ر یثراق ہرلیلن امع دز اب یتح . یدروسولو هدرهوه ود تنوق هل رهکر هبتلبش اروا

 ۱ وتراق اکب اهدر ینس هتشيا» :نامز ییدریدتا نیع ہروە ود تنوق اک هنغجهىع اللوق حالس

 سکعلاب كەسيا كکرارب دم طقف .مروسدبا وفع نوجا ككيدتبا نيع ہکفج هع اللوق حالس

 || هرارادمکعنووب نوجا كأ برح ەل قح ءلی راص هح الس هنن تک ا هدعاسماکس

 ۱ هن مون كل هسردبا راضعحا ینتصرف كا لئان هتب رفظم 1 قالرا هلل وب هنن ی. ترا قافا

 . یدشعد <ثكسردنا



 ۔ٍ< ته تو
 ۳۷ هیلخاد تافالتخا «یسهراحم ہرقنا هدب زاب مر دلس

 ردقتدمر لوك زکیلاپ «شمالشاب هکلدا هرادا ندنفرط رایلاو تابع املا
 لغو لال ہد اح طقف ۂیدمملس دا یی واب دنا یار و 7
 .یدشلوا ملست هاشاب ىلع رزو ریارب

 .یدششار هدنجا هشیدنا یدنومزیکس ٰی ارق زاجام یلاقتنا م راملن امع كناتسراغلب

  «شمردنوک تثیہر ہدیز/اب مربدلیپ نوچیا بلط ینسەیلخت كناتسراغلب دنومزیکیس

 لوبق هنر, ندنراەطوا ولم ہلیمتانغ یرارفس ناتسراغلب كنبارس هسورب تله وب
 رب لصا كننکلام راغلب قراقبح هر وضح كد زی اب مریدلس ءصخ ص .یدشلدیا

 ۔ زو ینلادتعا چیه دیزااب مریدلبب نامز ییدلیا لاّوس ینیدنولوا طبض ها قح
 ناقلاب .هلیوس هکیرادمکح تک » : هارهرتسوک یراحالس یهدراود لا «شمام
 ۱ وا باوح زبمآ دیدهنو ا .یدشکرد «!مدتیا طض ہلرانوب هتشيا نکلا

 را راحام هحریم هحنجوم قافنا و .یدشعا قافتا ہللا هح رم یب حالوا هرز

 هلراراجامو هشاعا یتسودرا راجام ہدنہاجما « هدعاسم هتسمک ندنتکلم كنسود

 هح رم ا سا دقع یئافناو٭ وو .یدک هلیا هظفاحم ینتعحرطخ

 هن رزوا ینافوكنرام یسهحوز طقف «شمهل راباو مع وط هر هن وط دارهشار هلسودرا

 ۱ .یدشلوا روح هکع ود ہناتسراحام |

 ۰ یدشمهمهرب دي رک یشابرح هلرلسلنامع هدنندوع کل دنومزیکس :

 یغیدنولو دکل كناناتسرخو نیسلدیاهرضاح ندی ر را اغ نک ا
 .یدشمردنوک راصخ رم قوج رب هالاتباو اینوغروب «هسنارف ءایناملا كردیاذاختاهلمسو
 ندەسنارف هلحزا .یدشمهلبا ارجا رثاتر كو وہ هداپوروا یاماحرتسا كدنومزیکیس

 ان ا ر1 نند ا010 گا اظ ےک اد بو صد را تنا دیماه بس نا او ترس وکرم: ترھجتاوفس 3 رحمس ےس اے

 e ا رجب وسپ

 ۷۷۰ ۰ + یمودرا + واعم لمکت اک ا هدننعم رو ود تن وق 1

 ہلا. ودرا ی هدنتصم یب حالواو یودرا راحام ودراو . یدشلوا غلاب .یشک

 نقفتم نورو هنیرزوا ( ی وک ) . یدشلوا غلاب هب یشک ۵۶ هجیش هل

 قو لا ف(هووصار) ار و ندکدتا طض ین هعاق (ندو) سود

 . یدشلوا لخاد هنک وا

 ند کا نایردن وک هسروطارعا سناب یتاکرح كنقفتم ءدیز ا مردم

 یخیدلوا شما ہرصاحم ہدروصر قص یرہش هدانناوا طقف .یدشمالک ا ہلا

 ہدیاماود هنناکر ح كتمشد هقشاب ندیو .یدشمهعا وزرا قمار یاکرح نوجمآ



 یوم کیو جا

 یناعع هحربم یسنر(حالوا .یدشعا تکرح هنیرافرط ناتسراجامو هنسوب ءحالوا

 | ههشرود هليا ایہاراسب یراراتات قاحق « هنسوا «( ۱۳۹۱ ) شلوا لخاد هنتسک اح
 ۱ شا لاغشا ی رافرط هنسو یمسق رب كنسودرا لنامع . یدراشا ترجاهم

  «یدشمهلب رايا ردق٭(الیووقنارف) كردبا السا هنسلاوح (مربس) هدیمسقرب رکید

 هنس وا . ( ۱۳۹۲ ) یدشمالشاب ہللروصوب یرلالمتسا كلیا هاتسراحام كرانلناثع

 | ی( ویکی كوچ وک )و بولغم یرایلناع كردیا ضرعت ء(ناتسراغاب) دنومزیکیس
 ۱ ,یدشلوارومجم هکملکج یرک یشراقهنب راتیقافهج ددع كرایلناثعطقف .یدشمتا طبض

  ەدەرصىنپدلوا لوغشم ندفرطیه هدیلیا مور دیزاب مر دست

 | یناهکان یخ .یدشهالقاآ رارکت هدلوطانآ یلغوا نامهرق
 یا ربسا یناشا شاطروع < شلوا لخاد ه(هسور )و ا ) هلضرعتر

 ۱ ارق < شعا رخ تاذلاب یشراق هنلغوا نامهرف هسرزوا هلماعم و دیژاب

 ١ (یاحقا) تیاہن .یدشمر و در باوح هه ییدردنوک نوجا تعافش كنلغوا

 ع و ىلع ء یلغوا یبا نیدلاءالع كرهنلهحش ہللا ی رفظم كم رب دل یسهب رام

 ملت ہیاشاب شاطر وم یراربساوب دیزاب مریدلس .یدشملوا ربسا رار هلبا

 ۶2 قا ٠) یدشمردتبا مادعا ی دلاءالع نوجما راظتنا هنی ما هد زباب هدوا

 و لبا(هدن رال)و (یارسق | )«(رهشق | ) «(هنوقر قرالوا یسجیقن كنتیرفظما
۳ 
۱ 

 یاعوف و و طا

 خور ۳ "جا e یا نامهرو

 1 توست 8+0 یدشطدیا طخ ی (تاق 1 8 ہدانئاو

 ۱6 كيلاج )و (نوسماص) «(ینوملعسق) توق نانولواقوس یشداق -دیزباب مورووک
 ۱ 0 باب مردلس عكردہا احتاا هنسەعلف (بونیس) دیزأ مروتوک . یدشلا یو یش

 ی رامسق راس قراقارب ہدیزباب مدوتوک ی( بونس) « شع ولو ہدنارک اذه هلا
 هور وءافر بقاعتم یراتبرفاظم قالراپو دیزباب مریدلس .یدشمهلا قالا ہنکلام
  یدشمالشاب کمتا تابح راما هلتهافسو قوذ ارابتعا ندخن رات وا ءشلوا لئان
 | ییدودحقرش كن هبنانع كلام هدمل وطا | دیر ابمرب دلم ٩ لر فو

 ۱ یی هدییا مور ہدمرص ینیدنولو لوغشم هلا مالصا اگ ۰ دب

 ۱ ٤ ارکوص ندنسه راح هوصوق «ناتسرافلب ,یدروینالرضاح تاعوفو مهم كب طقف

۱ 



 ۳۹۰ هیلخاد تافالتخا یه رام ہرقنا ءدیزباب مریدلس

 اشنا هلوف كوو ییا هشوک ترد هو اق (یلز دلای) نوجمما نام ینەعفادم كرش

 .هنطنطسق هلتهج ینیدامانولود شاط نوجما فمر دتا اشنا یراهلوتیتح نٹ د
 هلروطارپعا « دیزپاب .یدشلوا یضار هنسالریدقب كناسبلک چوا ندرااسیلک یهد
 كنلغواهدربدق ینیدامریدقس یراەعلق «شمردنوک صا رب یطق هرزوا یئبشتوی "

 .یدشمهلیا مار هنسوزرا یروطاربا رابتخا ءشمتیا ناب ینکجهیدبا فلت |
E, TEESE, 7 77 7 7 ۳ 77 2 ا ا ا 3 7 7 7  
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 .یدشمردقیبیرهلوف ین درر دای نوچ | قمراتروق یتایح كلغواءروطارپعا
 یدشمتا را رو < هشطنطسف ) لاح رد لب وناعا هح وا حیاش ہدەسور رخ وہ

 < یشمدالوک ربخ هروطاربعا قرالوا ریکلد هجرد كوص ندنکرح و دیزیاپ

 «شعا فلکت ینصن یضاقرب نوجما ہبوست ینروما كرادلناع یهد(ه.فطنطسق)

 وب .یدشمهلیوس ینکجهدیاعطق یتسهلصاوم ہلجراخ كنهبنیطتطسق هدریدقت سکع

 ردق هنیراروس كرہش «شمهلبا قوس ودراهدرب ربارب ہلنثیہ رومآم هغیلبت ینفیلکت
 ( هنطنطسق ) كلبا هرالنامع ہللروص و ہتشیا .یدشع ولوا بیرخت رارهش نوئو

 نوحایدصرت كرہش «شعا ماود را كوص ید هقولبا .یدشمالشاب یسهرصاح

 «ناتسرافلبهدهرصو هدیسقابتمممق كنودرا .یدشلریدنولوب رضاح همطق رب اعاد



 / 2 یوم میرا ۷

 هحرد یک كمريدتا طض ےرارادلگم یدنک لر وک یا شما طض

 .عماحر, بقاعتم یطبض كرهش كدیز,اب .یدشمەلیا زارا تسایسرب ررتسوک یذوفن

  هردبا تعواطم هدیب ندا هن رزوا تیرفظموب . یدشمر دتا اشنا بتکمر و

  ندرلکب ندیا عياض هلتروصوب یراتکلم .یدشمهلیا میلست هدیررهش ( غولثایا )
 ۱ .یدرلشمتبا اجتلا هدیزیاب یب بونیسو یومطسق

  یتسمرادا ةردیا لیکشت قاحنسرب هليا كلام یکیدنبا طض دیزیاب مریدلس

 ۱ . هدنرزوا یضاشا كرلبتوحلس هلتروص وب . یدشمتا عددوت هلورغوطرا یلغوا

 ۱ یومطسف زکلا شهرک لا ا لئاعع یسیدی ندک اک نوا ندا روهظ

 "۶اب . یدشمالاق توق قجاروط یشراق ہرایلناعع ادعام ندنرلکلکب نامهرق و
 "طض الماک ی( کن ) هليا ( نایمرک) <« شموروب ہدەنیرزوا یی نامهرق تیاهن
 E یدشم٭ا روح ہرارف ٭(اکلک ) ی دلاءالع یبن اامهرق | کا ندکد هلا

 ۱۳ لو ہدلماعم نسح امتاد یشراق هب یلاها « شنا ہءرصاحم یهینوق لاحرد
 ۱ یدنک ه نسودرا ینامع قرالوا نون ندنسهلماعم و كد زر اپ یلاها« هک هتروص وا

 ۱۳ ار الاس هناروربحلص و دیزاب . یدراشمالشاب هعمیشاط یاددب هل رللآ
 ۱۳۳ ا ی لرش ( یارننفآ )و (هدکس) (رہک قا ) ناولو هدنسهزادا

 ۶ الک ۲ یفجاراقبج ندلآ ینکلامم نوتوب کب نامهرق تیاهن .یدشغا لافشا
 همانهاصم نایدیا دقع .یدشمامالوب هراح هقشاب ندهطاصم ها دیزاب ناطلس

 .یدشعولوا نیت دودح ہدننب تموکحییا یوص (هنشراهج) هحنج

 .۳۷٣ مم دنرظلاا تا می یے
 رانالاتاق الوا . یدشمخ هنلیامور هلسنوف نوتو ری رس یب ۳

 ور وندروطاربعا سنارب نوجا قمردشالبالوف یردصقمو .یدشمهلا فطع

 ۱ ۱ ۱ درا هل وفر بسانم لاحرد لوب وناعا یروطاربعا سناربب <شعا فش رکسعو

 1 لوا ندزعا ارحا یرفس e و د زاب مر دلس . یدشم ہلا مادا ضر ص هدهاک

 ۱ .یدشمریدتباا ۱ اد ظال)رطایرسش دهن رسوا .نونغآ )و(نتاس)
 ۲ طابعا رابتخا ناولو هدهنطنطق زلک ربلک هب( هسورب ) دیزیاب مریدلسب



 ۳۳ هہلخاد تافالتخا «یسه رام هرقنا «دب زی اب مر دلس

 ۔وردنا یندوجو ٌهلازا كنلغوا هليا روطاربعا ءدیزباب .یدراشما احتلا هدیزا
 یسمهمریو تم ا ہیایاصووب كسوتةبنوردنآ .یدشماهصوت راهعفد ددعتم هسوقی |
 ءدیزاب مردلس . یدشمرو تحسس هنسال وا ضرعت راحود ثنسدنک یدنن

 نالوط ندنکیدمهکید یتااضوب 0 لوق .هنروم ناک ئ۲
 «دروطاربعا راتخا نوا فو :یدشمالاق لاخ هدزدکما ازج هسوقسور

 كىس و كرهروس هب یرلبا ی راتسانم هليا ناخروا یدحو دا ص ناطلس یساباب ٭

 «رویلیوسینغجالوا عبات هدیزبا مرر دلیپ سینا وی۔یدشمہلیا لوبق ی.رلوزرانوتوب "
 ییراوسو هدایپ كم ییا نوا نوجما هنامع تمدخ یکم رو کدو یو

 شلدیا لوبق هدهرط یکیا ره طئارش وب .یدروسدا ناس یفجاریدنولوب رضا

 کسا كروطاربیا نوجما قمالک ا یراکفا كنقلخ سنازیب « دیزیاب (۱۳۹۰)

 ی رلکدتسا لوف قرالوا فلخ یکناه ندلەو اما ہلیاسوقینوردنا «ندنلغوا

 هحنوروک ینکیدلبا حیجرت یلهوناعا كسک یه هدهحش طقف .یدشمهلا لاّوس
 . یدشعا سالحا یه وناعا نیم سنازیب ا هلا ودرار لتوق

 .یدشلاق (كسال-)و (یلکرا) «(یرولس) هد راځ حا «هدنلآ كس وق وردنا

 «شمروستموکح ہرزوا قلوا تنطاسكيرش هنساباب لهوناعا ارکوص ندەلداحو
 هل رثا یراتحرم و یرلجیلق كرادیزابو كرادارص «كرلناخروا ہد سینآ وب راتخا

 .یدشمهلبا لاغشا یتخت سنازیب ردق رصع مراپ
 هعلققانح «شمهر دتا اشنا عماجر ہد( ردا) بقاعتم یراتسقفوم وہ دیژاب

 . یدشمهبا هدداصم یک نرونوک یتسلناشن كنبروطارپعا اپ
 .یدشلوا لخاد هنارس دیزیاب یسلناشت كر وطاریع

 ننک یو( نیسان یلابسم وان وک اد کچ ر لولاتآ

 .یدشمهتسبا كعا مظنل هدیدودح یک ءدف طوطی ارک وص ام ۱

 سہئالا)نانولو هدنندب یسضارا كن نا ہلیا یک لام ینامع «یسو زرا هادی زا

 یکی قوا قلوا ل تیذ زا و تی دا الا ی رک ی ( ینادالق
 - وف (رهشالا) . یدشعا بلط هبدادما هوق ندرلماسنازب ہلیا رابرص ند راقفته

 .یدشمهما تعواطم هرماو طقف ءشم ا رما هدنفح یمسلست رهش ندلەونامیا ینادنام

 یرہش هلراتوق کهدنتیعم كل وناعا هليا شيا و ء دیزاب مریدلس هتنرزوا گنوا ۱



 یوم خم رات ۳

 اج هلراتموکح نایتسرخ نالوا میان هرارثأت ید اعقاو .یدشمهلبا ارجا رارفس
  مالساهدمل وطاب | یالوط ندیایسا یمایس «هدنامزنیعطقف ؛یدشماماق یلاخ ندنابر

 ۱ هسامآ )ردق ۰( مورضرا ) « یلامش كنلوطانآ . یدشُما برح هدهلراتموکح
 هدیزبابءدارع ناطلس یساباب .یدشلدیا طبض هدننامز "الماک یسلاوح ( هرقنآ )و

 . هدیتسبلاوح (هینوق)هدنسهیاسیحیلق و ی راسج هسیادیزباب.یدشلآ ین زیق كنکب نامهرق
 E ar و یئانع 0 9 وو «شعاطض

 و

1 

 ا۷ اط 001 ) 0۸ و اش

 ۱ | ندکد لیا دا ہلٴروصوب ین تل اح د عكرەردشلر یئاهع قوجر 9

 TT ۱ as :یدشعا دققع هدهاعمر هلا 1 یلغوا دارازال ارق برص ۱ رک وص

 :امع هدرلهرام نولو « قجالوا عبا هنهاشداپ یللامع یارف برص هحنحوم

 ہمراہ .یدکحمر و یرو کس لامع هنسرھھ «كجهداتمدخ هدنسودرا

 ۳ .یدعلوا لوغٹم هلبا هوست یراشبا سنازیب بقاعتم یش رفظم ناتسبرص
 ۱8 دروساشالباب وارد رب یموکح تخم یادناخ سوغول و هلاب ہدسئازہ

 | فالتخا هدنس سوقیوردناو سیا و «یلوروط ہلیا یلغوا كسبنآ وب روطاربثبا

 ۱ وا یرازوک هللا ہک رس ناغربف ودتنامز دا ص ناطلس . وک شاب رارکت

 | اجا فضخ تباغ ازج نالک مزال ہدنقح سنر, یبا وب نالوا موکحم هغلو

 ۱ ۴ یدشمانوا لئاز سماع یصرح اا هوکح تخت هدهدنسکیا « شادیا
  هدیزژ اب ناطاس سن ر یا و ندنکیدمهلدیا انتعا هحردوا هنس رل هو اع هلص وصخ

 1 دیر اب دیدرا كا ثا هکغا قاوشت یدیزاب هدنملع یرلاباب ردا تعجا ص

 > درزاب ناطلس . یدشعا هدافتسا ندتصرف و نوجا كما راحود هفعض یار

 «شاک هنکوا (هینبطنط-ق) هلتوقرپ كلیشک كيب نوا نوچیا تنواعم هسنرپ یکیاوب
 ۲ ینلغواهلیا روطارپما هسرار قراراقح ندسح یس و یلغوا اوور

 | ۱ كنسيدنکط قف .یدشم اطر ر هجا رخ یس وق نورد 1 لباقمەنتنواعم و ہدعب .یدشماباق

 كردارارف ندسنازب هليا یعدرای كراز ونح «یغواهلا روطاربعا هنیرزوا یتقرافم



 سا لا ای

 ORD NA جی نیت ا ھو ترع

 ی

e +00-0۲7هللخاد تافالتخا 6 یسه راح ہرشا دیز اب مر دلم  

)۱ ۱۳ ۸۱ — ۱۳۸۹ ۰۷۹۱( 

 كتیرفظم هدنسهرام هوصوق دزاب مردلس 1

 ك وج وکطقف .یدشمات ا يلم بوف ر م
 دسحكدیزیاب یسعیا تیلاعف زارا ہلتلاسبو تراسج نیع ہدكنیبلج بوقەی یشدراق

 نداتروا ف یلج بوق یشدراف « یدصقم هدیز اب . یدشمهلا باج ی وادعو

 ندننامز یژاغذابع هل وصخ .یدکلنا مدهغرد تالاب یمرکح ادا قرار
 تم دالوا لوح وک اعفاو هدرلکروت . یدشمهعا نعت زوج تئارو هدعاف یر

 بوقعی . یدراشمهغا قیطت زونه یهدعاق وہ رابلناع طقف ؛یدرک هتموکح
 ینسعا نیسعتفلخ ها فاو ار هس دلاءالع ء كنِزاغناّمع ء«هسلا یلج

 یبداوا اعا فرص یزاف ناخروا کو لاح ۶ ید مهتا كا دانا ل
 یدصقم و یلح بوقمی . یدشلوا .رهظم اکا و رات هداعلاقوف فا

 درزاب ناطلس 1 یدشمهتسلا كما باج هم یرلیرحسکی نوجا لاصحتسا "

 دہ ھی

 ییلح بوقەعی الوا «شمهمرو نادم هلالتخارب یلناق هسرزوا یششتو كش دراق

 .یدشمهلا ترشام هلا ہلداح یلناقوب ہنتنطلس ءشمر دنیا فلت

 «هدندزواتآ اتاد ءحلسمامتاد .یدهاشدایر رواکنحو روسح تیاغ «دزاب ۱

 یدامم هن رل هض وح (تارف) ند(هن وط) ہو( ردا) ن:(ہسور ) هنس ترد نوا ماع



1 

۳ 
۱ 

 ۱ یوم کس ۳۹۰
۱ ۱ 

 ورک 9 سر ہدنجما یز 0 ہامس نی راح یی

 ہۓیدنک هبا: وار 5: یک دیا : ییہ زا ہل: رب رض یرارب کا ہد كنمشد

 یشدراق . یدشمالربف هنجوا روا ندنجوا رپ كننادىم هراحم قراحا رالوب یناق
 0 ودرانقفتم تیام .یدشمهلبا زارا قیراسح نع ہد كب ب وقعو یر ےن ۱ 0 3

 3۳ وا ناث رو فلتیرار ک-عتلنمشد.یدشلدیا ںیسا یلارق برصو بولغم

 ۲ .یدشملهحش هلش رفظم قالراب كراملناع یسهراحم

 ۱ 1 ہل رای یتح. یدشمشال وطی رل ل هراي ارگ وص نده راحت شهدم و دارم ناظلس

 1 هه وکح ناکرا ا < شمس !بلح ی رح یسمهما فداصآ ہراشخارب ہدنجما

 ۱ : لوا شع ولو راتحار یلصوا ی القع هدنحما كرب روو» نفر یکیدلیا راهطا یقحع)

 | رمناطلس .یدشلآ یاوج «؟یدسم رردیا تار ج ہهتڈ رح ر هلو ېه ءیدہا

 ۳" لبرص ۳43 هدنجما رادل هراب هداناو و یدو نون ہدایز ك ندّتسرفظم و

 ۱ د هل رحیذخ یدارم ناطاس ء شمهل رلبا دلرهملیوس ینغیدلوا قاضورعم ههاشدأب

 ۔اووا ہوصوف هرزوا قلوا یس رطاخ كیداشو 6 اقا ترم لب رص .یدشمهلبا"

 ۱ اطا .یدشع ولوا اشناهب رار هدهلحم ی دلو اد مش كهاش داپ« شملکید شاط چ وا هنس

 .یدشادبا لقن هب(هسور) یدسج كدارم
 ۱ الرا ( ۱۳۹۰-۱۳۸۹ ) كردنا ترک یارخا هنس زوقط یرکب دارم ناطلس

 1 دا |قراخ یذوفو تر دو كر امع مدت از .یدشمهلآبلج ی ربح ثكرسکسه هل یا وا

 ۳ دیآ دیک ز ی صف ءنادناموق ۳1 كوو دام ناطلس .یدشلوا لصاو هی هحرد رب

 ٢ تارتا ك4 هللا ی یتکرح لادتعا «ییواخسو لدع ؛یس4ەیملع تاعبتن ؛یسەیل د تربغ

 3 هنامزاع تکر ح یءهدرانامز لکم كا 3 شهر دوس هسکه یدک ی اتمو تدش ,یدشم٭ ا

 ۱ نا ٤ هاشداب مرتحم ون نالآ ینمان (ناکدنوادخ )و یدنتا لکم لیلدرب قالرا هاست

 قوف ہدیلیامور یسیضارا ییناع «شمریتک هنلاح یاروطارپمارب كوب و یننکاکب كوچ وک كن زاغ
 ۳ .یدشمهلا م مریسوت هداعلا"

۱1 



 ۳۰۹ ردق هنسه رام هوصوق یرود قر كرلیلنامع
۷ 

 .۸/۵)یدشع واوا طبض ًالماک ناتسراغلب هلردبا زارحا تیرفظمرب قالراپ هدهحیقآ ۰
 .یدشمهلیا نیمأت تادراورب بسانتم هلبفرش «هنلارق راذلب دارمناطاس .(۳۸

 ۔۔وق برص . یدششارب ہدنجما هشیدنا ینلارق برص یبولغم كنلارق راغلب

 .ندنفرط كب یشخم رهشوب هدهسیا شمتیا طبض ی( یوکرهش ) سویرتعید یادنام
 .تنواعم ندقلدووانرا و هنسو « رازال نامزوا . یدشلدیا دادرتسا هن

 ۱ 1 .. یدشلک هنساووا هوصوق هلیسودرا هدانئاوب دارم ناطلس . یدشمشبقلاق هنبلط

 . یک رم قرب نارکسع كنيرلسفرب حالواو كسره «قلدووانرآ «هسوت «برص نا

 دارم ناطلس . یدرونولو هدهدار رب نود تیاغ یوق هرلسلن امع هدلاح یی دل ۱

 ۔ہدسلحم ء شمتیا دقع برح سلم رب هو روک ینغیدلوا یتوف هج ردوب كنمشد

 ۔۔ هليا بیوصت یکمهلبا ہبراحم هاردیا در یرافلکت ہناددرتم ولردیه دیزاب غوا ۱

 .«شلدا لأفت ندعرک نارق ےل .یدشمتیا مالا یتهجو ہداشاپ یلع اذگ .یدشم ۱

 .ههبشنوتوب یروهظ كنەمرك تبآ نیم ینکجهناهجیتا هلیاربخ كنسارجا زا |
 هارهنلتواسج نوتبسب هلیا هیونعم تازبغیل وب دارم ناطلس . یدشمهلبا هلاذا ی
 .هدودرا یکیا يه .یدشلوا لتدش تباغ موج و .یدشمرو یرما مو 6



 یوم خیرات ۰۸

 . نانلآ نیتاص نم ارکوص ندکدتا هطاصم لا نامهرق دارم ناطلس
 4 هی( هیهاتوک) ہدعب . یدشمهلبا میظنت یرامرادا روما شما ترایز یرارهش
 ۱ ته ندنناطلس رصم لواندنرفس نامهرق .یدشمهلا تدوع (هسور) هدنداروا

 ۱ تو بفاعتم ی رفظم لاصحتسا دارمناطاس نوحا یکیدلک هص وصخ

 كنلغوا یکیاو كنسیدنک هلیراسسنر, سنازیپ هدعب «شمردنوک ته رب ہرصم
 ارجا یوکود تنس هدكنلغوا چوا كدیزیاب هدنامو . یدشمهلیا ارجا ی رادقع

 ۱ وب شهدم ناقح هدندودح ابوروا راتفاضو رلکلنش و نوئو طقف .یدشع ولوا

 1 .یدشملوا لتخ ءدنجما نامز زا هس رزوا هنلروف

 : هدناتسبرص زمنا ردیا تدوع هب(هسورب) دارم ناطلس
 ۱ ۳ ۳ ی رص .یدنعا روهظ یشتآ ناصعرب هنن

 E ءا قاش اهلا (نامخ) نامسس یردپ محاق كدارم ناطلسو یارف راغلب «رازال

 8 ۳ ىا یب یینامع ردق كس یمرکی هح دبا احتلا هنس راب دنک ہدراقانشون

 ا هجرد كوص ندزواحت لومامرغزب دارم ناطلس .یدشمهلا فلت

 اتمومنع طقف ء شعا ددر نوجما كما ٹک ا یشراق هوق شهدم وہ الوا

 ۱ و رارق هکمتا برح یشراق هرابرص كردیا هلازا یراددرت ولرد سه

 | میرسارکوص ندکدلبا میدوت هلاجر ردتقمالا یتسهرادا كنیلوطاآ دارم ناطلس

 ۱ ۳ ارا ٢ط 4ر راغلب یدصقم كدا رمناطلس دما هننلیامور بقاعتم یغل رضاحر

 ۳ روحا كمہتا نامت و و تلسسودرا یشراق هراب رصو قلوا عنام هن رل همشل ر

 ")اقفتم ار ڪک وص ندکدەلیا ںولغم یراراغلب ء كمتہا 7 هناتسراغلب الوا

 ۱ 1 کت ار اش لع ندمس و . یدکلا تکرح یثراق هتسودرا

 ۱ ۳ اشپلع ءف(یداوار) كب یشخم .یدشمتا رومأم هرافرط وب یکب یثخم هداز
 ۱ ۱ رقم یهدنتسم اشاپ یلع ہدعب . یدشمهلبا طبض ی( ینمش ) ہلیا ( یونرط )

 ٤ 71 رتسلس)هنلارق راغلب .یدشمتا روحهمماست یامدس كزدنا هرصاع (یلوکب)

 3 © )اربسا راغلب نلیدبا هدلآ ء شلدبا هدعاسم ہلیطرش كمریو کریو كردیا كرت
  طقفو.یدشع ولوا فلکت کرت كنیرلرہش ( دارغ رازه «رازه هتج ) هدلباقم
 ەدى( ىلوب ٢٣ الو نوکلرط هر كیا اف ی هبحلص طارشكنامسیس
 ۷ د ضرعت هنلارق راغاب اشاپ ىلع هحننلا ربخ یفیدالشاب هکمریدتبا مکح

 ہوصوڈ « اک رس س رص



۱ 

 ۳ ۰۷ ردق هنس هب راح هوصوق ؛یرود قر ك رلىل اع

 یزواحم و دا مناط ,یدیاهد(ه ردا)داصناطلسنامزوا .یدشع ازواج یادی "

 روم یمسق ر كلودرا . یدشمالپوط هد ( ههات وک) یتسود را زالآ را رخ

 ییدردنوک كنلارف برص هد یمسف ر ناک یلی امور یەدنتعم اشا شاط

 هنن اع ۰ هد( ههانوک ) ین رکسع دارم ناطلس یک ند رکسع برص كرب یکیا 1

 اون رک 5 رادتمق تیاغ ندقوقر یناطلس رصم هدءهرص و ٤

 یسهلدبا نط قفتم هلایغوا نامهرق كنسیدنک ءیدصقم ندنو كنناطاس 1

1 

 :E نمشد ی کہا تاتسن دن هح ور وک یتک رح و كساطلس رصم یکبنامہرفا

 ی رکی لاحرد ءشمالک ا یغحهسالوا قفوم هتشر چھ هملعء اس «ینغجالاق ا

 . یدشمالشاب هنِلط حلص نددارم ناطلس e یرک 8
 هلطرش یسەّمِا لالخا اهد رب یتوکس و حلص كنیدلاءالع «دارم ناطاس

 .یدشعامازتلا ینفرط هبراح اشاپلع یریزو جنک هدهسیا شلوا یضار ههحلاصم ا
۱ 
/ 

۱ 
 ۱ ۰ 3 . هلاصم دقع نیدلاءالع .یدشلرو تصخر هتیراربفس كسدلاءالع هسرزوا رارف و ۲

 چه ندرلتعحارم ۶ ہدەسا شما تعحارم رل هعو د د دعم هدارم ناطلس نوجا

 ر شهدم هدنسا و وا (هسو) ہدنس فرط یکیا تیام .یدشمالوا لصاح هرم رو

 شاط روم هلا اشا یلعر زو ا كد ز اب هده را و .یدشلک هعوقو ه راح ۱

 تسولفمو ندلاءالع :یدشملدبا لاصحت-ا تیرفظم قرالوا یسرع ںرغ كا
 طقف .یدشم لا ہرصاح هدی هہ وو دارم ناطلس عا احتلا ه(هس وف) هسرزوا

 ۔ رک ياد كن ,رخذو قازرا ہدرہش یک کراس یت رہ یت نامه رگ

 هدارم ناطاس هسرزوا كئو . یدشمهمهروک هراع هقشاب ندقلوا ماست هور

 مرا هرابلانامع ہ شمردنوک نوجا تعافش یزبق دارم ناطلس ینعی ینسهحو

 هلطرش كعوا ینلآ كناطلس كرهلک ہی یہاشداپ روضح ہلیا یناکرا نوتوبو قلوا
 ۱ .یدشما اما

 ء شمهمرو ررض هیهسمک چنه ندیلاها هدنساننا هبراجحم وب دارم ناطلس . 1
 یسهنواعم رک اسع برص زنکللای .یدشمرتسوک تربغ هنیولق باج كسکیه اھتادآ

 و دنالازج هلتدش یراتدیا راستحا هام دارم ناطلس.یدراشمالشاب کل 6

 كوب و هدنرلءلق یشراق ههاشداپ قرالواریکلد ندنازاحم لومأمربغوب رابرص .یدشم

 .یدرلشمالعاب توادع رب



 یوم خیرات ۳۰۹

 ٢صا قفومەحتف ہدئنامزژ زا و شرو رارف هطض هلا موج یرہش هحش ور وک

 ندکمرتک هالغ یقلخ هن سوقنوردنا هداننا وہ

 اا كنساباب یفلروطاربعا یت> .یدشمالاق یا ۳۶

 كرم وشود ینغجالوا رهظم هشواعم كدام ناطلس طقف ء شمتنا روصآ یالآ

 ادا ناطلس هنسوزرا و گاساوقن و زدپ [ . یدشمهلا روصآ ینس رت هسسد رب

 اتنتسیدنک كبیحواس .یدشع وروک مداخ هدایزكب كب یجواس یلعوا کوچ وک

 كلا كنساباب «شمسا دع تمورجر یتساع ولو هدنلیا مور «هدقازوا ندهسور

 ا هلصوصخ . یدشمهمهکح ولردرب یتساعولون لیامتم هدیزااب ہدازہش ہدایز

 ۱۳ ور .یدشمریدنرآ اهد تاقر یهشیداو یساع ولو صل رح هداعلاقوف

 0ک هلکنا نوا ییا یغیدلوا لولعم هلتاع نیع یک یدنک كکب یواس
 ۱ «راشمروق کمک یرایدنک هرءهریدنبا ندن رخت یراباب هدیسیکیا .یدشمتا
 ۱ یک رح و كنلغ و ادا صناطلس.یدراشمالشا هامالب وطرادف رطنوحالوص و هد صم

۱ 

 | قرادیغاج هنیروضحءہ(ہسور) یسوغولوہلاپ سینا وی لاحرد «شلوا رم هجن وط
 ۸۶٢ا و سوغولوهلا .یدشمەلیوس یتیدلوا كرتشم هدكنسیدنک ہدنکرح و

 نامزوا « شمتیا عانقا یدانم ناطلس هنغیدالوا رادربخ ًامطق
 | ولبوط داناو دا صناطاس .یدرلشمهلیا مایق هسدأت ینیرللغوا قرایالبوط رکسع

 ا «شلک هداوج ( هینیطنطسق ) هارهک هنشاب كنسودرا یلوطانآ نانولوب
 ۱ دا رم ناطلس را رکسع ناولو ہدنلعم کب جواس .یدشمالشاب هبهرام یشراف

 اک وقنوردنا هلبا كیحواس . یدراشمک هفرطوا لاحرد هموروک ینسودرا

 ۱ دام ناطلس .یدرلشمهلبارارو ه(هفوتعد) «هحالوا مورح ندنرلودرا هلتروصو

 ۱ قداریدیوا ی رازوک ءشٌمِا رسا یب حواس «شمورو هنرزوا (هقوتعد) لاحرد

 ۱ ناطاس «روطارعا :یئدثتشلدہا ملست هنساباب ہدسوقتوردنا .یدشمردتا مادعا

 یدشمریدتہاروک هلبا هک ریس نیغزیق یبرازوک كنلغوا قراقروق ندنتدح كدام

 ۱ ۷ .(۱۳۸۲) یدشمهلا فداصت هنامز و هدیافو كیاشاب نیدلاربخ

 | یسیق رتكرابلناثع ءقافو كناشاپ نیدلاریخ «ینایصع كکبیجواس
 ا رو تراسج ہدایز كي هنیرلکب یلوطانآ نیماکچ

  كرەیتسیا كماهدافتسا ندنراەراح یلخاد هارادلنامع ءنیدلاءالع یبنامهرق ندرانوب
۱ 

 یرفس ہنام٥رش



 ?e ردق هنسهراحم هوصوق «یرود قر دكرلبان امع أ

 «( بیتشا ) یلوف اشاپ نشاط روم ی رلکب یلیا مور . یدراشمریآ همسق ییا
 ها . یدشمتیا طبض ینسیلاوح قلدووانرآ «شلک ء(رتسانم ) ندنرزوا (ہہلرلا'
 طبض كردیا ہرصاحم ی( هف وص ) هدلوق رگیرد نانولوو هدنسهدناموق نابالا

 ۱۳۸۲(۰) یدشمهلیا

 كسوغولوُنہلاپ سینا و ء یطض "الماک كنانودک ام .یناحوتف وہ دلرابلناع ٢

 ےس ناصع وک ہدسئازہب یمامروط هدلاح رب لطاع ناه هدنسش راق تىلاعف ۹

 ندکمر وتاحٌهیدف روطارپعا ءہدایزڈا ہدینایصعوب ۔ئدممرگک' مر ہل یراءو ۱

 ۔ہلیا هرادا سوقننوردنآ یلعواندیا عانت

 هد( كيلالس )ء یلغوا رکید طقف . یدش ۱

 ندنآدب دهم ی هدبقح ىنا لب وناع انار وطٍ /

 طبض یناینودک ام نوتوہ كرایلنامثع هصا ابو
 طض ینورس)قدالوا رام ندنرام 8
 قلدووانرا ك::راودرا لئایع « شیت

 ندنساع ولوو هدنکوا هفوص هللا یدودج
 . یدشمهلا هدافتسا هل روص

 هلدام ناطلس یتکرح ون کاله وئاعا

 هدلیامود ءشمسا بلج یتقدرظن لاحو

 - یشدیا ضرعت هلراتوف نووب نانولوپ
 ٍ کی . یدشم رو صا هاشاب نیدلاربخ نوع

 مورح ندتنواعم ولرده له وناءا «شمتا هرصاحم ی(كبنالس) یمودرا یا

 ناطاس روطاربعا طقف .یدشمتیا احتلا ء(سنازیہ) كردیا دارف ندرهش هدلاح را

 ۔اعا هنیرزوا كنو «شمهمشا لوف ینلغوا قراقر وف نڈکمٹڈیا بلخ یدح ادا

 ۔احكدا رم ناطلس هحنمهروک لوق یاج هدهداروب «شمسا احتلا ہی(یللدم) لهو

 هننمشد ندیا احتلا هنسیدنک دا رم ناطلس .یدشمامالو هراحهقشاب ندقمنغص هنس#

 ارکوص اهد .یدشمامروط یرک ندکمتا تافتلا هدنقح «شمتاهلماعم هناباحیلا

 :هحینلک هنسهرصاح (تنالس) .یدشمردنوک هنساباپ هلراهیده قالراپتیاف ل
 یغیدلوا ناصق يمهناخسجو قاززا « مظتنم ريغ یاماکحتسا كرہش اشا نیدلارج

۱ 



“ofیوم خیرات  

 الخاد ؛ش2ا همادا ی و حلص هدرادودحقئرآ هدندوع ه(هردا) دام ناطلس

 مع هدرارب ناولوا طبض ؛یمھم كا تناحالصا و .یدشمهلا ترشابم هنسارجا تاحالصا*

 و را کیدتا قیبطت هدیلوطا ۲ كنساباب دارم ناطلس . یدشلوا ترابع ندەوق'8 ینتیکاح
 هرزوا قلوا ندرلن ایتسرخ یمظعا مسق ہدعب « شا قیبطن هدهدیلبا مور ی رللوصا تماعز,

 ہار و یرلقلرغآ یسەفیظو كهعطق و .یدشمهلا لیکشت ٭ 1 ةمطق رب هلیما (قونوو)

 9۳ 1 دارم ناطاس . یدکمالا افا یسهفیظو كیا یسورخوط اهد ك۶ا قوس یز
 :, یدش فیلاج ه همادا ینسیجراخو خاد ماظتنا كٴوذرا شا لوبق ی(فوکسا) هل | قارباب

 ۱ اس ادا شاط روغ هدصوصخ وہ ههاشداب هننرزوا ا كاشاب نبهاش الال دا و

 ن ۳ رات 2 ؛ شلوا کیان هنقیبذ 4 رلتماعزو راع هدنلن آ مور اشا "شاط زوم د .یدشمهبا

 < . یدشلدبا ثادحا ad E ( یلوطات۲) و ( لیا ءور هدنتلود لئاع ًارالتعا
 .یدشع ولوا باعا یرارہش ( هرقنآ )و (هبلف) هدهرزوا قلوا زکر م ہرلبکب

 ر ۳ نور حلس نر رو يارا تاحالبصا 7 4 ل

 شل( سور ) نوچ ا كمارتك هلمف ندهوق و 02 نا رو کا موز ۱

 | .یدشمردنوک تثیهرب ار نوجا بلط یجاودزا تسد تنزق

 یر اربفس كدارم ناطاس قم ناتمر ید رابع ندیشک كب جوا قثیه ترافس و

 .نلیدبا ارحا وم اھد «یدورو هب هس و رب كنك هدعب .یدشع | لومق تیر وض 21 قالرا

 روس هل راکب نامهرفو یتومطسق ءاشتنم ءنیدبآ هدنوکود .یدشلوا قالرا تباغ رانوکود

 | 1 ۰ نایربتک ن وان رکو یدشع ولو و راصخ ران ی رلناطلس رصمو

 ٩ رلهبوق یلەنیم « راق را شوموکو نوتلآ هدیرارکید «رلیسب شوموک و لم هلا تاکوکسم-
 لفرط رکید ء روبلآ ندفرط رب یراهدهو دارم ناطلس .یدرارو رون وک رهده رادتمیق-
 لام هرق) .(لناشواط) .یزاهج ییدرتک كننیلک زکلاب نوجا ییدنک .یدروسدیغاط

 3 .یدشلا هظفاع یترلفرط (نیداولو)و"
 ۱۲۲ ٹینک هرلفرط و تاذلب داس ناطلس ارکوص ندنسارجا كنمسارس نوکود

 ا ندنکب دیه هدمب . یدشعا لقن ه( هیهاتوک ) ند( هرقنآ ) ینماقم كالیکب راکب یلوط
 1 :یدشلآ یبیفارا یهدننی (نامهرق)و ( نایمرک ) «(هکن) ہدنلباقم تنواعمو

 o ۱ رادادنام و هدو رص یدل وا لوغشم هاب | دہان ششش احو ۰ ا . .  یاموتف لیا صوم ڈوڈنیءدیلوطانآ ہللا یتساس ها ردمو ہنالقاع داره ناطلس ھے.

 ۱ ب4 7 کیا هدایزلا یتفد رظن كرلنوب .یدرارومس دیا تسلاعف یارحا هدنلبا مور

 ۱۳۲۲ ا قت یفده ییا وب . هفوص « انودکام : یدیا فوطعح



 ھر ردف هنسهن رام هوصوف «یرود قر گرایا امع

 الم یماس راس اهدو وہ رازال .یدرویدیا افا یسهفظو دکر نوجا لیست

 .هنکلام یدنک ی یضارا نوتوب «شعا ضرعت ه(دازاپ یکی) قرالوامبات ءراهظح

 . یدشل ۱ قا

 ۔ودح برص یراتوق ناولو هدانودک ام هنرزوا زواحم و دارم ناطاس

 روع«راشعا طض هل رفظم لاک ین ربش (ش) رلتوف و .یدشمهلا قوس هند

 كب یشخب هداز اشاپ شاط

 یءرصاح نوک شبیرکپ
 قفومهکمریک ہرہش بقاعتم
 وقس (شبن) .یدراشلوآ

 "الماک ین رانالب كرازال یط

 < شمالک | ینکجهبمهدیآ

 كما تمدح هدنس ود ا

 هلبا یتمه كرانادناموق یک

 وا كنو . یدششارب مع

 ماود هازرابم رازال هرز

 ۔اصم دقع هللا دارم ناطلس

 و .یدشمرو رارف هر ہل

 رازال هحنجوم لہ

 یرو هنس یه ه رابلن مع

 یلنامع ہدنباحم ا ء كحهرو

 دارم ناطلس یجب رب یراوس رشف كس ہرزوآ"

 اک i E E هدیسدنک تاجر
 .یدقحالوا لخاد هتل | یتعبا كدارم ناطلس

 نامش ی ارف راغلب <«شع وفروف یر راغلب یدابشا هراز الو یطع.ض ك(شس)

 نوجا ظباور دسأت < شما بلط هلاصم نار ردنوک تشه ر هدارم قا
 :ناتنزاغلب 4 ردبا لوف ینفلکتوب كاش دارم ناطلس .یدشمهلا مرده هدى رق

 .یدششار نشا اس ردو ہنس چاقرب

 ۱۷۳ ٩ دلح ؛ یوم جرات «قیفر دم ا



“oYیرم حیران  

 اطلس .یدراشلوا بلاط هحلص كردبا ترذعمناب «راشمردنوک تئهر هدارم
 رادقم ہدنباجما روطاربعا « یتسانریدترا كنکریو هنیرژوا تعجارم و دارم

 و سوغولو هلاب . یدشمهلیا فلک یسغا تمدخ هدنتصم هاشداب هلتوق یفاک

 هدروطاریعا «یالورب كرابلناثع یناروطاربعاسنازب ہندی! لوبق "الماک یرافلکت
 .یدشجا ۸ ساک رد یرومأمرب

 ۱ هباسودک ام ا لا هدهرص ینیدلوا لوغشم هلرفس و دارم ناطلس

  تدوع «(هنردا) كردیا هاصم دقع ہلیا سنازیب دارم ناطلس .یدشمه رایا ردق

 ۳۱۶ هعسو یاو هدافتسالاب ندراتوق نانالیوط هدلیا مور:ارک وص ندک دتا

 . هدیرکید « كکب سونهروآ یترب «شمریآ ہی ییا ین راتوق هیلعءانب .یدشمریو
 ۱ یراعاط ( پودور ) لوف یجر . یدشمهلبا قاحلا هنتسم كىاشاب نىھاشالال

 ۱ ینکبا ءكجهدیا ماود هنتاکرح كناشاپ نهاش الال قرالا یرارہش یهدنرلکتا

 | اشاپ نیدلاربخ ہدنسانئا رفسوب .یدکج هلیرلیا ورضوط هنیراتهج (وقامص) هدلوق
 || ہدنکوا یراروس ( همارد ) ہد كب سونهروآ ءشّعیا طبض ی( هلاواق )و (یرکم)
 ۲۲ هلایقرط (زوریس) ارکوص ندکدشلرب هد( همارد) ودرا کیا . یدشمئوروک
 هحالس نام یسهفاک كراتکلم نانولوب هدنلاوح و .یدراشلک ردق هی( هبرفهرق)
 1  نانولوا طبض یرانادناموق یلناع .یدرنشلوا میلست ءرایلناعع + تنم

 | فیلکتیراالوا میلست .یدراشمهلیا یظنت هدنروص رب میرسكي ینسەرادا كرارہش

 «شع ولوا لیوح هعماح رلاسیلک «شلدیا بصف یضاقررپ سنوات رارہش نلیدیا

 «  هللاوما كنلاها . یدشمهلا ماود هنناکرح ہنی ودرا مینا رلعماح یکی یب

 ا "سیا یئداق ہرارہش نایلوا ماست . یدشمهلدیا زواج ًاصطق ہراس ٴیتسہرسس
 ٤ یدنلبا رسا یسلاەا «شع ولوا امغی كرهلل دیا ضرعآ هل دش

  هرایلناعهدناتسپرص هدهرص یفیدنولوا حتف هلتروصوب اینودک ام

 | تیولفم لوص . یدشمالشاب هالوا لصاح تیلاعف هنب یثراق ۰
 1 كتلم ءرازال یلارق ناتسبرص . یدبشمهلا لصاح 7 ر ملأ ہدنرزوا رلب رص

 1 نوجما لوصو هدصقم و «شمهتسرا قمر درآ یفرشو ناش ر کک تر

 ۱ یرای رانامزوا ی اوح وب .یدشمهتسیا كا زواج ہنیرلفرط (راذاپ یکی «یمار
 ٦۲۳ ازواح هناتسرص هارادلناع ہدنباحما ءروینووب هدنلأ كرابرص یداب ا

 مانگ ل سم رص



 رہا ردو هنس هب راع ه وص و «یرود قر كرتا

 . یدشمنا هرام هدنراوج ( وقاص ) هلسودرا یلاټع ارکوص ندوداابوط توق

 هدهحشء«شلدیا ارجا ہیراح رب یلتدش یشراق هنیراتوف كلشك كس شم رادان مع

 هکملکج ورغوط هل( ینجرازاپ رانا ) ء هنیرللحاس یرہن (.رم) اشاپ نیهاشالال
 .یدشمهمِادادتما نامز قوج كب ی رفظم هوش كنشاقوو طرف .یدشل وا روع

 راتخایخرعت رارکت رلیلناژع هننرزوا یسلک ہیدادما ۂوق ندەنرداو هبلق هدانا وہ

 و . (۱۳۷۱) یدراشم ہا ناشیرپ ینسودرا برص رہارب ہلیا نیشاقوو ءراشعمبا

 هنکلام یلنامع ( لیدنتسوک )و ( وقاص) « ( ناتحا ) قرالوا یمەجیبتن كترفظم
 . یدشلدیا قاحلا

 كتکلم هاشداب ۰. یدشما دادتما هنس شب یرفضآ [ا+ور كماله ناطاس
 مور هبلعءانب .یدشلوا روبحم کود ه(هسور) نوجما قبقدت ینسەیلخاد لاوحا

 هدهرص وہ طقف ء شقار ہیاشاپ نیدلاربخ ہللا اشاپ نیهاش الال یتسهرادا كننلیا ۲
 .یدشمروک تیروسم هکمک هنلیامور رارکت هنرزوا یروھظ كرالح یئاھکان ضعب " ۱

 : شر ہراھناظ ا لب راتادناموف ینا یهتلعناس کد ا ها ه قا

 هنکیدتیا تسایس لیدبن كسوغولو ہلا سینا وب یوب « شلآ ربخ یرلکجهدیا
 دارمناطاساعقاو سوغولو هلاب :یدیا هقشاب نوتسب تمض وکو لاح .یدشمهلالح 7

 ۔ ہلدبا بیوصت قد رافرط یاکزایسناع لاو ال یا ياس 8
 یشداق هراملنامع كردپا رطخم یٴوطس و تکوش كسزازب < نالا رادو . یدشم 1

 سنازبب نوتوہ رکفو . یدرارونلوا بهاذ هنغیدنولوب كلام هتوق ر كحهاسهوق |

 .یدشعا تیارس هنیرلتبالو "
 نوجاقمالوا راحود هناها كرالسنازب « هحلا یداوحو دارم ناطلس

 زواجت هتسیضارا سنازی ندنتهج (یرولیس) هکب سونهروآ ہلبا اشاپ نیهاش الال "
 . یدشمک یزافو (هملق قانج) هلتوقرب بسانم هدیدنک «شمهلا رہا یراق ا

 «شعلا طض ی(زکحا)و (كحءرف) كردیا تکرح ندلوق ییا هدرفس و هاشد
 . یدشمهلا دیدم یراوح (هشططسف) كرهلیرلیا ردق هن رلکوا (دارغلب) ہدعب ۱

 .هتسلا كمما باغ تقو چھ اک وع ندک دا طض ہدی(اینولوبا ) دارم ناطلس 1

 سنازیہ یراتیرفظم میرس وہ هلراسلنامع . یدشعا تک رم وغو یررابا هر هم ۱

 ناطلسلردیا هبلغ یرارادفرط كسوغولو هل سینآ و لاحرد .یدشعءهرتت یتقلخ |



 یوم خیرات ۳ ۵ ۰

 .. یدبا نهروا یجنش اباب « نالوا اتم هدایز كا ند و . یدرلشهالشاب هام ر وق

 | الشاب هکمهلیا كىرحت یشداق هراملنامع یراتموکح كىلوتاق نوتوب نەبروا هبلعءانب
 ا ا یدقمردنرا ینیذوخنہد كنماقم قلاباپربارب هلعفان ینیدیدصقمندن و كناپاب .یدشم

 ۱  ندنسیقابتم مف كنبلیامور هلا یضارا یرلکدتا طض كرمان مع رلیلسنازہب هداتنا 3

 [۴یرارپش نون كنلروطاربعا . یدرروم دا هظفاحم ی راوج هلا تاب ز کلات قرالب رآ

 le یشراق هرلیلن امع «رارونقاب قرابالغاب ی رالوق رنو ن زد سرو لنت دا ص ناطاس

 ۱ امر ینجا قا ی رلیدنک هيلعءانہ .یدراروبغ | سح تراسحو توقف هدنرلیدنک نوعا

 [کرفس بیلص لها رب هدنملع رلیلن امع كن باب ترماا . یدرارویلوا لئاق هنغجارات روق گو

 ۱ سی و یدراروس ولو هده رکف تلاحوب رلیاسن از, نامز یرلقدل ا ربخ ینغیدلوا لوغشم ہلا ین رت

 ۱ | كردياتەجارمەنلارق ناتسراجام شما ب باف توو چ ره زالآ ریل آ یلداوحو سوعغ ول وت ها

 | قدالوا ںونمم ك ندتعحأرص ر نه روا . یدشملا احر یس ساع ولوت هدطس و هدیدزب با

 ۱ | صوت كس آو .یدشمر دتا لوق یکی و اق هندن شا توعد 4 (امور) یاب

 | | یکیدقاتباجا كنەسمىك ه وعدو طقف .ىدشمن أ توعد یرلسن رپ نونو اباپ ءا رکو ن

 4 م ند( رصم ) كب وق 3 یدشمالب و ط یرادودیح قوجحر هلرلب ر هډ ودن وق ەھتو روک

 | یدششار دیم وت لوتبس) یسوغولوت ہلا سی و یسمهمهدنآ زا رحا تسشف وم

 شم هتسرا هراب ندنلغوا | رک و ندک دلدا فیقو قیر رلماکب دی و یی الوط ندنرلجرون

 ندا باجا کال توناعا یلغوا رکید جناب زد تما یس اوج یغیدالوا ہراب هده زخ طوف

 ۱ ۱ .یدشلوا صالخ لدسدخ هن رزوا یس رو یهرات

 هی( هبنیطنطسق ) هجنروک یغیدلاق مقع كنیرانیشت یهد(امور) سوغوو هل
 ۱ ہنس و .یدشمرو رارف هب هم ردن وک ربفس رب هدا ص ناطاس «هب(هب ردا) ر هلک

 | هلیانایب یغیدلوا یضار هکمریو کریو یتیمباى ههاشداپ كسوغولونهلاپ سین آ وہ
 م ناطاس «شغلا باما یرودون ہت لوح وک هترومأم وہ سوغولوت هلاب.یدکج

۴ 

 ۱ راد هیعج هک ٴوقوط هنضصاها كل روطاربعا ؛«شلوا نوع ہداعلا ق وف ندتعحا صوت

 .یدشمر و روس

 م هدیاتسل رص ه دو رص یيیدنا نایرج لاوحا و ہدسئاز

 ۱ ا یدشمرو تاس هب الّها کر كوو یزئاٹ كلت ولغم یل دءهص

 و ,یدراشما ثیثت هفلا ماقتنا ندرابلناعع قرالوا نود ندتب ولفم وہ رابرص
  كناساب نیہاش الال هدانئاو .یدشمرو رارق نیشاقوو رادمکح یی هفلا یماقتنا

 ماگ ہل ب رمد

 ا لدسس و . یدشما دیدہ ینردودح كناتسرص یسمہلیرابا ورغوط ه(ناعحا)



 اھ هی قصر ا بوظضعچپ

 ےس باک

 ےیل

 ترا ایا نی ایا یو بھوت ہم دست ےہ کر ا کس

 2 ج سہ 1 تل 0

 ۳۹ ردق هنسه راح هوصوق «یرود قر كرلىلنامع

 كلام هنقح نئافسریس تسبرس هدنرازکد قرش «رلکجهرړو کرو هقود زو شپ
 .ید راکجهرړدسا هام ەرلىلنامع ىن رلتراحم ءرلقحالوا

 <« راتقفوم یرکسع و یماس یکیدلیا زارحا كدارص ناطلس و
 ًاتاذ .یدشمهلا لصاح وزرا رب ہدنسیدنک نوجما ماود هنتاثشت یلبض ہاق

 یسه راع چ رم .یدمزلا یا تکرح هلتروصو كدا رم ناطلسنوجم | نیمأتیتامقف وم
 .یدشمهملهحش هلی وع نوسسب كمصخ طقف ؛یدشعا جاتنا یی ولغم كنمشد اعقاو

 عناق هنیرلکجهدیا قافتا رارکت یشراق هنسیدنک كراسن رب قفتم «دام ناطاس
 ییذوفن کهدلیا مور هلیاتاحوتف یکییکی هدنوجما قعوق یثراق هرانوب «شلوا
 «كنلغوا چوا نوک شب نوا هد(هسورب) دارم ناطلس .یدشعوشود یکلیا ہیوقت

 - را ارکوص ندکدریدتبا ارجا یرانوکود تنس كنيجهواسو دیزباب هلیا بوقعب
 .یدشمک یزاغوہ نوجما كما دصرت ہلصقو یناکرح كنسود

 ارکوص ندکدتا طض یراصح ( نمزح ) هدضرعت لیا دارم ناطلس

 ء هجیکی ) كرەریو هاشاپ شاطریمد یحانج لوص « شمربیآ هلوق چوا ینیرکسع
 الال .یدشما رما یتسامقج ردق هنیرلکتآ ناقلاب ندنرزوا (یلوینای «چافآ لیزیق

 دصرت ینیراتهج (هزیو) « (اسبلک قرق ) كردا هدناموق هحانج غاص هدنیهاش "
 «(سودبآ )«(دابا نیرق) كرەلیا هرادا ینتاکرح زکر م هددارم ناطلس «كجهدیا آ

 هدنسیاس تایئرت وب ہتشیا .یدکجهلیا طض ینسیلاوح (یلوبهزوس)و (زاغروب) "
 طبض یضارا ید زکدهرق و «یرارهش ما و هج وط هليا یراغاط ناقلاب ۲

 «شم هلیا عیدوت هللخ هرف یرادناح یتسهرادا كکلاع و دارم ناطلس .یدشلدیا ۱

 . هد(هلف) یناشاپ نهاشالال هدعب .یدشمر و قلاشاو ترازو هتسدنک هلتسانم و ۱

 ی(هنرذا) هدنسردنک شما رومأم هطض ینیراتهج (وفاد)و (ناحا) ىرەت و
 اشنا راکم و راترانع ء راعماج هد( هنردا ) دارم ناطلس . یدشللا 3 ١

 .یدشمر دتا

 ل ووتم هاب و جی د و دح 1۳ م یں وا ناطلس 2

 E تا وک کر اتا ہرئہدع ایلنا
 كوو هدایو روا یت الف یا دص ںرص ہدم رص یخیدلوا 7 ۹

 تاقر یتشهدو یراربخ تیرفظم كدارم ناطاس اک ون اھد .یدششارب 3

 ندنرازواحت هلاع قلنامتسرخ لرادنایع «راتموکح نوتوقئرا .یدشمریدنرا اهد



 ویب
 ہہ پر ھی ے1

 ےہ

"gaکیو یہ وع  

 یو مع خیرات ۳:۸

 رب «شلآ یترفظم ربخ و ہداسنلا کیدتیا طبض ی( اغیب ) دارم ناطلس
 ١ ء هسردم رپ هد( رہشیکی) هلا عماج رب هد( گکچ ہلیب ) ہرزوا قلوا رفظ ُهنارکش
 | كنم رفظم یب لیا یجاح زکلای . یدشمریدتبا اشنا عماج رب قافوا هد(هسور)
 | هت رفظم كركسع نامرهق و ءاشاپ نیهاش الال .یدشمامالوا دنمهصح ندنسەئشن

 ه ردا

 ءوقو كس رفظم و .یدشعل رهز كردا توعد هتفاضرب سا هک «شعا دسح

 .یدشلریو یمان (یفیدنیص برص) هلع یکیدلک
 1 دارم ناطلس وم تراجم و ندیا یو اھت کی ا

 | .یدشمهلبا دیاز هکدتک هدنلوطانا و ہدیلیامور یذوفن
 ات یراقنا كراتەوکح ناولو فعض اساسا یوق كرایلناثع ہدبلیا مور

 | هرایلناع نوجیا قمراتروق یراتیدوجوم یغوج رب ندراتموکح وب .یدروییدیا
 3 رح هلروصو هد ی روهم هزوکار هله زا .یدرلرو مالو هراح هقشاب نداحتلا

 ۱ .یدشمما صلخم ینسیدنک ردق هنامزوا یسهفارغج تصضو كەز وک ار .یدشما
 هتکالف هر نسموزل «شقارب ہدنجما هشیدنا هدیا یلابقتسا قالراب كرللنامع طقف
 2 ریقس هزوک ار هدهحش .یدشمهلبا حجر یتسهاج لناعع هسادقلوا راحود

 ۱ یونس رابلهزوک ار هحنجوم هدهاعم و . یدشلدیا دقع هدهاعم رب هد(هسور)



 ۳:۷ ردق هنس رام هوصوق «یرود قر كرمان امع

 یهدنتیعم كرلبلنامع . یدشهالبوط ینسەفاک كرلتوق دوجوم هلا هخنا | ربخ یکیدنا برش

 وو ك هیمهدیآ ه رام هلن مشد قوق و اشاب نهاش ال ال .یدہا هدنسهدار ١ ۰۰۰۰ توق

 ییدتا بەقعل كو هل ی-هزرفم یجنیقآ وک یب لہا اخ نوجا کدروک زآ هدهح

 هب دادما وق نددام ناطلس هد مه «قعازاف تقو 2 هل روص و ءشمردنوک هفشک یماقتسا

۱ 
۱ 

 لوغشم هلقمریدصاب یلایصع ندا روهظ هد(افس) دارم ناطلس ہدمرص و .یدشمهتسیا قلآ
 نوجما یفیدلوا شلک هبه رق ڈوق یطبض كرهش «شمردعبقیص هجرد كوص ینهرصاحم .یدیا ا
 هدهدنامزنیع طقف .یدشمریو رارق هکمردنوک توق هاشاب نيهاش الال لوا ندهمرتس یعیاو "

 ہد( یلوبیلک )و( قځ دبا ) كن رایک هیلق نولو نوچبا كملانولوہ رضاح هک ًامیرس یزاغو
 .یدشا سا نیسان ال رضاح

 ردق هنساووا (ج سم) هدهفاسم كلنوک ییا ند(هنردا) یسودرا نابتسرخ

 .یدشع وقروف ہدایز كہ یناشاپ نیہاش الال یتشاف هحددع كيودرا .یدشمهل رلیا ۱ ۱

 ه راع هلتمشد هادم روک یکیدلک هدادمآ یقه دارم ناظم انا نهان 8
 اشاپ نیهاش الال . یدسشمِا رابتخا یهعفادم هبلعءانب «شمهلیا بانتجا ندکمجا

 لاثتما هتک رح و یی قبا یحاح هدلاح یيدهتسلا كيا تیاعر هطاشحا ہو
 هدنک وا كنمشد نوجا یندلوا تو روسح تباغ ےہ لیا یا .یدشم 8

 نوجما یفالت ین راس ودام هجددع هلرللنامع «ءشمهمهتسیا قمروط بونالغاب ی رللآ
 - ودرا نمشد کب لیا یحاح .یدشعا نشت هغعارا ی راهطقت فصض كا

 امرف مکح قلزسماظتنا هدهکودرا ء ینکیدلدیا هعفادم هلتروص نسح كنهاک
 لوغشم هلبا هحنلک او قود قرال وا نیما ًاسطف ندنش رفظم ركع موم ءینغیداوا' ۱

 الال ء شعوشود کما هدافتسا ندلاوحا وب هبلعءان . یدشمالک | یتیدنولوو ا

 یهکلهت هلولردیه رابجینقآ یهدنتعم ندا بلط هیدادما هوق نداشاب نیهاش
۱ 
 اق «هحکر وک یا یحاح .یدشلوآ قفومو شمصاب ینمشد قرار دلا هد 8

e 

 هد وه وا نرد .یمشد :یدشلوا لخاد هنهاک و د را نمشد كردیا هافتسا ندقانار ۱

 .یدشلوغوب هدن رهن( رم)لمدیمسق رب شما رارف ندوقروق یمسقرب ءشمصاب نکال
 دلرانامتسرخ هتشیا . یدرلنشلوا قفوم هرارف راسترب یهدنتصم ھا قول یا

 یراهم كرایلنالع . یدشعهحش هلتکالف رپ هلو یقافتا كليا یشراق ہ رایلنامع

 وڈروف سەل ىا اع 6 هک یدشم ها EWS راحود هحرد وا یرلقةتم

 د

 ۳۳۷۹با

 قرالوانونع هجرد كوص هنغیدرانروق دک ءیول لارف .یدشهالغاب مرو

 . یدشمریدسا اشنا یتساسلک (لهحایرام) هرزوا قلوا یسءهرطاخ كترفظم 8



 یوم جرات ۳:۹

 ۱ راهاشداب رده هامز وا . یدشمر دتا اثنا یاس قوحر هدهسور « شمشالاح

 ادا لا لاها یزاھن هعمج دارم ناطلس نکرازمبا ةالص یادا ءدکلرب هلتعاج
 1 .یدشمالشاب کا

 ا هدمرص ینادلوا لوغشم ہلرادبا ہناراکتلاسم هد(هسور) دارم ناطلس .
 8 تا از نلیدبا قفر7تیدنک ءاشاپ نیهاش الال کیرلک, لیا
 یو هرروا قلوا کرم ددا رور را کک یتکامن لئافع
 ۱ هسراغاطناقلاب هلبا (هدلف) و(هیغز) هدنحما نامززآ اشا نیهاشالال .یدر وليا دیزت

 أ لحاد هبانودک ام كب سون هرو هد هرم ود ید | طض یاکرت نوت و ردق

 ۱ یک دراتکلعو ,یدشمالبا طض ی(زادراو هجسکی)و ( هنحلموک ) ءشلوا
 ۱ کی دراما بالج یرداتعا هجردوا كنلاها رایلنامع .یدشلدبا حتف یالوقكب
 ۱« اشنا رالوب یتبحم وب رابلناعع .یدشمهلبا لابقتسا هلتمیمص لاک ین رلیدنک یلاها

 | ناهاشالال هلا ك و وراوا .یدرلشلوا یفوم هغم رب دنرآ هلک انس هبربخ راثآ

 ]۳ ٩ رالناتع ۰ یدراشم ریدتبا اشنا هعفان زانآ راس اهدو وریوک هدلاوح وب اشا
 | هدیز كب هناتسراغلب هللا ناتسسبرص ین رلیدنگ  یرلمهلبا اع عسسوت هللروص

 ۱ .یدشم ر دشا قاي

 ۲ راغابو برص «راحام یس ہل ر ایا وضغوط هراناقلاب كرابلناثع
A r هدجوا سه ندسس و . یدشعلا كانهشیدنا هدایزكب یر  

 | هال وا عنام هنیذوفن نالوا هدکمهبرایا ورغوط هراناقناب كرابلناع كردیا قافتا
 | «ید راشع | ناح نوحاهلغ ہرابلناعع یراهبلاوشراحام هلص وصخ .یدراشمشیلاح

  هدربدقیراقدلوا لئان هسرادصقم ءراروہنولوب نما هجنرد هلوص ندتسرفظم رانو
 | ۰: :واعم ندن رلید؟ هدنسههاس تیر یط هوم «هغم راّقبح یرللنامع نداپوروآ مه

 ۰ : یدرلروسدبا نظ ی راقحالوا قفوم نال كا یراەامح یراناضشوف هنیلط

 ۲ . یدرارویلیرلیا كرەمہلکب یردورو كنمشد «راقفتم ہلعءانب

 || هتسوب «حالوا یئول یلارق راجام . ین تک ام 0 قا اب سوم یفت ےب وا
 ۱  «یدرلثمشا ر هدناتسب رص (۱۳۰) e رلقفتم .یدشع|توعد ی رلسنرب ناتسراغلبو

  رلبلن مع هلا ودرا رب كلیشک ۰۰۰۰۰ « شا هدهعرد یلارق راجام ینلنادناموق كنودرا

 | الما هقاشا رب هلو اشا نیهاش الال . یدشمورو هترزوا (هنردا) ۱ زیزادا رقم کا

 كننشد .LS یدشماعاننا نامز ینیدوط یتداوح و تح .یدرویمر و لامحا
۱ 11 1 



 fo“ ردو هنس هب راح هوصوق؛یرود قر كرلیلن امع

 هدنداوج( یل وسیلک) كردنا هدافتسا ندنفعض لاحوب كسنازب «دام ناطلس 1

 هيا مو یرہش . یدشموروب هنیرزوا (ولروج ) هجورغوط ء شمک یزاغو ۳
 . یدراشلوا میلست ندنرلکلیدنک راەعلقو رارہش راوج ارکوص نک دتا طش
 ینجالشلازآ هو ؛شقبا ہلماعم هلبالح هبیاها نوتوب هداا وب یزاغ دارم 1
 ہی اها . قفار ٹیپ و ہدنس+۔ھدیو ہد تبرح یک سه ءشمەلا فلکت 1

 راکصالخ ہدایز ندحاف یرللنامثع رانو هک یدشمهلا شخ داټعاو نما هجرد وا |
 «تکرحوروط ییدرتسوک یشراق هیلاها كنیزاغدا رم .یدرلشمالشاب ہلوبق هلمتفص

 .یدنشمردنرا اهد تاق ر: یت كقلخ تعاطا طرف ییدلبا زارا ہرا رک ا /

 ارجا یشراق هنقلدوطارپعا سنازیب هدایز ندنرایدنک قرحوب كنيزاغ دارم یلاها
 .یدروسیدیا مازتلا یفرط رایلناع هلت ونع لاک .رونالک ۲ ینکیدهبآ
 وب لیا كلی سو روا و یک لیا یا هد( سورہ لانا ) دانم اط 8

 (هنردا)هدافتسالاب ندنشالتو فوخ كرامور هدیرح سلجمرب نلیدبا دقع «شمش
 هنکب لیا یحاح هلبا نیهاش الال یهفظووب ناطلس .یدشاریو رارق هنطبض ك |
 یسیلکمسق كنودرا یسدنک ؛یدراکحهد اهرادا زانو یرادشب :یدشم هلبا عیدوت "

 هققحلا ی نیهاشال ال . یدکح هدا مد رای هب صاح هدخاحاو قج ان ولوب هد( سا اياب )ەليا ۱

 ۷۲٣(. ۰۱۳۹۲) یدشمامالوب هراجهقشاب ندقلوا میلست ہد ی اہا هجندیارارف یادنام ۔وق كرہش .یدشمهلبا راتفرک هتعزهرب یمطق یرامور ءشَعِا ہرصاحم ی(هنردا)

 ارکوصند(هینططس3) ءرہشوب .یدمهمكي نوجا رابلنامع یطیض كنهردا ۱
 مور ءدام ناطلس .یدیا ندنرارہش تیم ا زااح ہدەجرد یحنکیا كخاروطاربا
 كنلیا مور نوجا ینیدلوا لئاق هنغیدلوا ہلضف كب ها کسع نانولوب ہدنرفس یلیا
 یکملکج «یلوطانآ هللا یلک مسق یسیدنک كرءهریو هباشاپ نیهاش الال یتسهرادا

 اخ « شمر و كلىكب رلکب هیاشاب نیهاش الال لوا ندششآ وہ طقف .یدشمروق

 ندک دربدتبا اشنا یارسرهد( هقوتعد ) «ش هوار ءدنتعم یبسونءروا هلا یبلیا

 - وشموف نونو یت رفظم قالراپوب هدنشون ود هسور . یدشم ہا تدوع ارکوص

 هل سهماخ اد هرادا بکنم دعب .یدشلا مہلت نیر العوا نامەرفو نیم رک 8

 ؛ںیدنعا بصل رزو قاشاپ نردلارمخ ءشلوا لوخش#

 هنیرامعاو نیز كتاب هدافتسالاب ندنرود تنوکس و حاص وہ یزاغ دارم 1



itیرم جرات  

 لا ندنراجما یتح .یدراشمالسثاب هغهروق ہدرانوا ندنراقجالوا ناشیرپ ہدنکوا

 | یرراهراح قلوا عئام اکوہ لوا نا رب ندا بئاغ تصرف چیه یرلئالوا تبشتم
 ۱۱۰ یدیا یب نامهرق « ندیا رابتخا لوا كلبا یسشت و ہدیلوطانآ .یدراشء وشود
 | هلرظن یرلثراو كرایقوجلسەنیرایدنک «راشمتیا ذاختازک رم یهینوق) رالنامهرق

 ۱ و اناع. یدراشماماق یل اخ ہظل رب ندکعادسح هنسف ر كرامنامع نوجما یراقدقاب

 ۲ وا . یدشلوا ماف قلزسداععا و فوخ هنیرب كدسح وب جن دیا لالقتسا نالعا
 رک هن رزوا یافو كاخروا < نیدلاءالع نالوا ناب راحت هدنامهرف رانامز

 ۳ هلعف زد وق یدصقم و .یدشع وشود یتفحالوا یالوف تیاغ كما وح

 | تمجارم هنسیلاها (هرقنآ ءایتالاغ کسا) شما تعجارم هطئاسو ولردره نوجما
 3 . یدرلروس دیا اها هفطو ر ویو اا ہدنناسم یلاها و . یدشمهلبا

 # هشیدنا ہدرانوا ندنسقرت گرابلنامع «راشعا ذاختا زکم ی(هرقآ )
 ۱۳ اسد تتفاوم لاحزد هنفلکت كن دلامالع نددس وب . یدراشم
 .یدراشمهلبا تقفاوم هلن ون لاک کمتا ضرعت

 8 كرابخآ زالآ ولا رخ ییرلش شت الخلا هليا یب نامهرق داع ناطاس

 ۱ 7 ہرقنا ) هلنعرسر هداعلاقوف نوجما كمهم رب ونادمم هسراهمشل زر هلان دلاءالع

 ۱ .هنیدودح قرش ندزاءو هعلف قانح هاتعرس هقعاصر یتسودرا .یدشعا ضرعت

 . یدشم با قاح ا هنتموکح ء شلآ ی( هرقنآ ) ندنلا كرابخا « شمربتک

 و یزاع دا ص .یدہا اس یتسها رب وب وب نوجما یزاغ دام یطض ف 0271

 ۱ قوح ر هدنرلتهج یلوطانا یک ینیدنوقروق یرازوک كشرانمشد لت رفظم

 ۱ دوش ال ياسو حلص رات
 ۱ كليا سس ندقدلوا نیما ندنتھج یوطاا یزاع دارص

 ۱ بقا یافو كناشاب نامملس . یدشمالشاب هسقع ییدصقم 4 3 7

 | هتساع وق هلعف ندء وقف یروصآ وہ و یامقفوم تا ا وا یک نین یک

 ۱ ٤ لیا یحاح هدانا یيدتسا ماود یسه رام ءرشا . یدشعا مدراپ هدایز كب

 ۲  گرار شرت اساهدو(هلاصب ا) ہد كب سون ءروا «ی(هق وتع د)و (همن نر ) ہدنراوج(ہنردا)
 ۱  ضورعم امام هتسالاسسا كرمان مع ونک كر یک سنازہ ققرآ .یدشم ہللا طبض

 ۰ ۰ یدرارویمءدیا تمواقم ولردرب یشراق ہیالبتسا وہ یلاهاهدهن ءروطارہیاەن .یدشلاق

 هوم سچ ےس ہر



 Er ردق هنس رام هوصوق ء«یرود قرت كرلىلن امع

 ء راتیرفظم قالراپ < شملیتآ هلبا یتدوجوم نوتوب نوجیا یسک هلمف ندءوق
 .یدشهروک راس رهظم هدنف وف كنہدمما هلراسلاغ ییئاش ۲

 کنوح ؛ یدشعا لق ه( هسور ) ند(تسمدا) یک و ةم یزاغ دام ۱

 .یدشمواوا لقن هیاروا ءرادا تیه نوتوب ہدنتموکح مایا كوص كنبزا ناخروا
 فاعع هنلبا مور" ینتقد رظن نونو ارک وص ندکدشلرب هم( هسور ) یزاغ دام 1

 - اربعا سنازیب ء تیرفظم ییدلیا زارخا هدنلیا مور كناشاپ نامیاس . یدشمتبآ"
 للاخ ندکمتا بلج یتقد رظن كسا دارم ءتوہس یهدکعا طض ی 8
 هلراتوق دوجوم ہدلأ نوجیا کیدهبا ترفن ندراریدت من یزاغ دارم .یدعمال

 وا ی هفطو یغیدالغاب كنشدراق كرەرک هنلیا مور ینسهفاک « یخمالب وط ینسهفاک

 هد رص کج هنلیامور كنسودرا طقف .یدمف شود یمهلبا لاک | هلآ هب 1

 .یدشم هلبا رخ ا تدم ر ینلما و ءداح رپ ندیا روھظ .یلوطا

 ءوشموق یهدیلوطانآ یرلها یضارا عسوت هکدتک كرابلنامع ۳
 یمالتسالس یلناع هدیواوا نوکر اھت كا هشیدنا یت رل یس اش را



 یوم حرا ۳۰

 ۱ گران اتع«شفارب جا رب ملأ هدنیلق كنبردب رابتخا «یتافو كناشاپ نامیلس
 .,یدشم یا تایحالرت مداح یی دل وا 2 یباش هلا هد شاش داب مر و لحم و

 07 .یدشلوم و 9 هاب زہ زاغ نامع لپ اب < یدسح كن زاغ ناخروا

 ۱ نام ردنا زی هل | یتسام ترس رکف «قةفشو مح هدنمایرلهاشداپ یل :امع یزاغ ناخروا

 ۳ S> لاعفو نالوا هاشداپ هدهرص رب یباتحا راصحتا ههقطنم ر دودحم زونه یار وط

 3 ندقلهاشدا تدم نوزوا یزاغ ناخروا ٠ یدشم ا تمدخ ه العا یاش قلیل اغ

 8< ریقعت یثراق هس زەب .یدشمهلا لاکا یالکمٹو تاقمسنت «شفارب و ر یلتوق هنفلخ

 ۱۶ هتفالخا « شمالرضاح ساسا رب مالغاص ہنساقب هنس زوم یتلآ كغلبنایع ہلتسایس ییدلیا
 0 هموکح ین امع هلب رلقان ام رهقو یرلت رفظم یزاغ نامع . یدشمرتسوک فده ر _یهدن

 1 | هینب ها یرلماظنو ینوناق ءقسایس ہدیزاغ ناخروا « ےسیا شقا سوس اج لات

 ۱ قوح عام نِد٭رکسع تالکشت یزاغ ناخروا . یدشمهلا شح ماظتناو توق هتم

 ۱ 2 ده | ظن ی هبلاموهبل دع هدلخاد ۂرادا ؛سیس ۳ یراعم هدت کلم (یفاز هدهد ریخ 24

 ۱ سدس ا: (ترامع) رر هلا (هرناخروا ةسردم) دارون یزاغ ناخروا هنرزوا یطبض 2 (قسزا)

 یدتمدخ هنناجایتحا نوم كت رسب یدصقم ا یرامعو: كنیزاغ ناخروا .یدشمهلبا

 ۱ هد . یدشمتغاط ہللا یدنک هارقف یراکع نوک یغیدنولوا ارجا یداشک مسر كتر( تح

 ادعا سا یتساشنا رلهمشحو راهاخهتسخ ءرلبتکم ءرامماح هدنفرط رع كتکام ارگوص

 ۳0 ءا اب یزاغ 7 وا :هکروسد نکردہا ثح ندزاغ ناخروا لیدنوقوقلاخ ندنرلخرؤم مور

 e ناه وا .یدنا EA یشراق هبا رقف «هتعنص باب را یکن 2

 ٰ کرج هو لدع سن یسەعس موم یزاغ ناخروا .«یدزامروط یر ؟ ندکمرو 4ق دص

 ان امئاد نوجما ۲ تین یی اھہا نایتسرخ «هلا هجو یفارتعا ہد گلی دنوقوقلاخ شا
 .یدشعن ولو هدنالماعم هنارورب تبرحو هناکز ۱

 غ كنز داغ ل ناخروا یش تافو ثكاشاپ نامل ۱

 ۶ د رھ اطا یر

 زا دا ص یلغوا هحاتروا كاخ روا هنر زوا یسهمنلا و

 تم یسهش .یدیا بانحل اع یک یساباب یزاغ دا ص .یدشعا سولح ۳ لناعع

 ہهہامسح وا و ی دیا یلدا ص هحرد دل وص وا «نقشلآ هعاتمو یادم

 تأرج 4 تربح نایاش < 4۰ رکف 4 ہى رت ا كک و ٩6م عن ۳ زاملص راص راز

 جا هحاس ر نک روا ی دل اعف و تربع كسزاخ دارم . یدک لاف هدهتناتماو چ نحس ںی تی ےپ ا

 ۱ لطاضنا و یلتوق اکا یتطلس رود مظتنمو نوزوا كنيزاف ناخروا .یدرونولو

 ۱ 3 هاخاد ۂرادا رب ہدنجما نوکسو حاص « هنیزخ رب ولوط ہللا هزاب « ودرا رب

 ۱ ۲ zz ا ا یش یھ ناھ نوحا یتلاعف كنیزاغ دارم .یدشمهلبا

 ۱ ۳ و < شما لا ردا هلرظن ذوق رب یدح ییفانم و «رادمکح دو وی



 ۳:۱ ردق هسه راح هوصوق «یرود قر كرلبلن اعع

ree 
 ہہ :

 كرلرہش نانلا ندوی لباقم هننوتلآ هفود كس نو لر شرک تارک ام

 ہللا كيهجا ءاشاپ نامیلس نانولوب هد( اغيب ) ہدانلا وہ . یدشمتبا بلط ینسهداوآ

 كر وطارعا هلا ربخ ی رلکدتبا طض ہلیام و ین( یل واک ) ككب لضاف یزاف

 یهعا توف ا هدایز اهد ہدیلبا مور س کیلاب . یدشمهجعا تقوا وم هنفلکت

 - راود كن(یلوسلک )« شعیتک سوفت قوجرب ,ندنلوطاتآ قرالا هرابتعا رظفا

 طض ین( یغاط ر وفکت )و (الاصبا) «(هرقلعم) «(ررالوب) «شمریدتبا ریمعت ینرآ

 یا فسا دلا یراتخا ا ثكنیلیا مور رللناعع هلتروص وہ . یدشم ہی"

 یزاخ نات وا ۰ یدک ماما یهدنس یزکد راەطا لیا (هینلع ست

 راهم رف ےترلکب یلوطانا نولو كردا لت یتسها تحف( لو 8
 هوق ہیاشاب ناماس یلغوا نوحا یا هلظفاح ہلتبقفوم لاک یتاحوتف یس

 .یدشمهلیا قوس دادم

 - اغ ناخروا هنیرزوا یدر باوج كناشاپ نامیلس ء سوغولوهلب سیناوب "
 یحمرو 6 شما ثح ندطباور دوجوم هد یرلهلاع لردبا تعحاص یز

 و ثسوغول و هلاب هسلا یزاغ ناخروا . یدیتشا غالبا هب هف ود كس قرف ندا

 ف(ی وہ لک ) كنلغوا ؛شنالک 4 کیدا ماق هرح ہدەحستن هم روک ین را رصآ

 وب ها یا قار ہد ور وہ 20 نوجا قمریدنازاق نامز هتسما هو
 ( تسذا ) نوجما قعولو هدیار ؟اذم هلا اشا ناملسو یزاغ ناخروا سوغول ٰ

 تدوع هشرزوا یسهما تباحا كنزاغ ناخروا هدهسرا شلک ردق هني زور

 < شمشل رب هلیماع ہہ( ىل رک ) اش ناملس مداح تارک ادب ی

 نامیلسءعلاط طقف .یدشعا كلام عیسو ردق هسرلف رط (یلروح) یہ لیا یاح

 ہدانناوب اشاپ نامل . یدشمهعا هدعاسم هنسعا ناش زارحا هدایز اهد كناشا

 (قاواقیدس)هللا (ریالو)«شع,راح هجاغآ رب یتآ نکیا لوغشم هلبا یوا نیهاش
 هنعماح(ر الو ) ييدردتا اس قاسم «یدسح .یدشمهلا تاحالرت دنس

 یسامیس رب مرح لا كسرود قلنامرهف دلرلءلنامع < ءاشاپ ناملس .یدشلدا نفد

 ناه ء ہک یدشمہلبا لصاح مارتحا سح هجردوا هدننلق كنیرارکسع یتصم . ی
 ء تلادع یارجا .یدردیا حج رت یمهلا ناج یادف هدنتلا یسەدناموق سکه
 . یدیا ندنسەیرطف صاوخ رارقو منع



 یوم خیرات ۳:۰

 ابق یشداق هس ارب كنزاپغ ناخروا ۱ رو

 اود اشاپ نامللس یلغوا ہدایز كا هتساس ٠ جب ل

 ضاراوب .یدشلوا یل لاوەس راف رط (نوسهللهح)و (یزیم) اشاپ نامیلس .یدشمهلبا

 ۰ شهدم هن كنفلروطاربعا سناب اشاب ناملس نوا ییردن ولو نیقای هسنازبب

  یتفد رظن یر ندامز یخ رپ نددس و :یفتق رکوا یغیدنولو هدنحما ترتف

 ۱ لا مور ندنرلالبای یلوطانا ینذوف یلناممع « شما فطع هنیرللحاس هرم رم
 ۱ ۱ ئازبب . یدشمروف مەلا توطس دا هدلیا مور كردہا میمعآ هن رالحاس

 کک هنساموت هلعف ندهوف ینلما و كناشاب نامیلس یساعولو هدلاح رپ فض
 ۱ ا روا ءلضاف یزاغ «كب حا ہدنقح هلئتسموت اشاب نامىلس ی

 .,یدشلوا قفوم کما جور یرکفوب تیام «شمشوروک هلبا کب لیا یجاحو

 اب نوجما فدک ینراوج ( ین ) کب لضاف یزاغ هللا كب هجا ندرانامرهق وب
 لوطا یریسا موریراقدنوط هداروا «راشمک هنلحاس ( یلوبلک) كرەنیب هغیاق

 1 یدراشاآ تامولعم ربادهنلاوحا كنرلف رط یل با مور ندرسا یارک هنلجاس

 تک ۰ شمریدتا اشنا لاص کیا لاحرد هنیرزوا تامولعم و اشاپ نامیلس
 ۲ یدشمک هلحاس یشراق هلا نامرهق ردق ناسکس ندنراشادقرآ حالس

 1 3 قراقمح ندراهرب وک نالغس هسراوحروس نامز یراکدلک هنک وا یسهعلق

 طض یالوف كب یهعلف هدافتسالاب ندنساع ولو هدرلالرات كنيلاها راما

 بب :هحردد وص ینسلاھا | هی نده دل وا £ اح ه هب هعاق اشاپ نامىلس .یدراشعا

 نیا مور كرارکسع یهدلوطابا كردبا دعو راتافاکم هننرایدنک « شما

 ا او راظاڈ یرلکدریتکلرامور «اشابنامسلس .یدشم ری دشالبالوق ین راهمک
 ۱ اس داوا قفوم کم رک هنلحاس ییا مور ںیشک ۰ مدیا 3۳

 قصاب ی( همنولشایآ ) اشاب نامبلس .یدشمهلبا بیقعت هدراتنرفظم رکید یتدقفوم

 ر و کلاب یرار تیغ یلناّمع .یدشم ہللا ناصت یہ ان هنغلنادنام وق لا هل ر وص

 وج ك( ىلوبلک ) اشاب نامیلس . یدراشمروک تمواقم زارب ند( یوبیلک)
 .اوج < شمهتسا كمردتا طوقس هرات قلخا «ه لک 4 ینگج هم ہدبا طض

 ۱ هددرص یتیدتیا م اود یسهرصاح ( یلوسلک) . یدشمەلیا بیرخت الماک یر

 هاب نامنلس « شمشود هی هش دبا ندن راهمهلب رلیا كرلہانامع سوغولو هلا یم



 ۳۳۹ ردق هنس 4 راع هوصوق « یرودقر كرل ءان اع

 ءرانو كسونیزوقاتناق « ندنسالوا نمشد ااا راو یدضقم ٢
 ۔ وقاتناق اذک . یدیا ندنسامنولوہ عاق هنفجاقیح ندنتل آ یتاصو كردبا دانتس

 ل ول و هلا سا و یردارب ماق نەتسبا كما دادرتسا یتھوکح هرادا ندسونیز

 كسوغولو هلب سینآ و طقف .یدشمهلا هعفادم هلرکف نبع هدیقوقح كس

 یزاغ ناخروا هنیرزوا یبا قافتا ہدەلرایلکیدنو و راراغلب ء رلبرص هدنامزنیع
 تر

 ۔وقاتناق هرخ الاب . یدسشم ہا نیمأت یترفظم كرەردنوک دادما هسونیزوقات
 ءشمبا تغارف ندتموکحم هجنوروک یغیدلاغوج كراەقرف مصاخس هنسیدنک سوتی
 كنلغوا ارکوص ندکدشسا ہرکاذم یدازوا نوزوا هلا یزاغ ناخروا یدامآو

 هر دیا جو یتلساباب هسیا یس یدشمهلا نامت ینسولج تبع سا

 .یدشمهلا رصح هاسداو مولع ی رم مانح

 ہدیتساس یراق هسنازبب كنار هسور هتیرزوا یتغارف كسونزوفاتناق ۱

 ناک یتادهعت یشراق هنیردپ ماق «ناخروا قترآ .یدشعا تیهام لیدبت نوٹ
 هنئاسح وہ یرلت ۶ یب یل ەہش عكروطاربعا یب هلص وصخ .یدشع وط ین نا

 .یدشلوا شحم توق اهد تا



 یوم میرا ۳۳۸

 مات ینفرط تن رب 0+ 1 كسوغو:ولہلاب سی وہ ہا سون زوقاتاق طوف « شمهتس دا

 ۔ وہ فقاو هننیدلوا یلیاع ہرلنینال كنسهدلاو كسي و یزاغ ناخروا ردود یتا
 ۱ ۱ سون زوقاتناق هدهرزوا قلوا هم دّقم را هنتسایس «شغا حجر ˆ یسوش زوقاتناق نوح ینیدن ول

 یئ رکفكکب رومآ هنرزوا فیلکتو سون زوقاتناق .یدشمهل | بلط هجاودزا یار و دو ه یزمق

 ماودزا کوک را نیفرط .یدشمرتسوک تتفاوم ه وزرآ و هدكب روموا «شمروص

 هظفاح رک اسع هلا ېک زو وا هرزوا كمربتک ییسلناشن یزاغ ناخروا ارکوص ندکدتبا ررقت

 اتق . یدشمردوک یسهزرفم یراوس رب یلتوق ربارب هلتموکح ناکرا هرزوا قلوا هدنماقم
 ۱ اروب ارودوئه ۰ شاک +( یرولیس ) هلا یلاجر كوو كا كودراو كتموکح سونزوق
 f .یدشل ردنوک هنسیلناشن كرلبدبا باکرا هب 3

 | لوفشم هدایز كب یبیاها رلەشقانم یخد نالوا امرف مکح هدسنازیب هدهرص و
 كرش كس و شلوا لخاد هرهش كردہا ہدافتسا ندتصرف و سونیزوفاتناق . یدشم

 13 ناخروا . یدشمهلا هم اعم هل ملح یشراق هن رلنمشد «شلوا یضار هنسالوا تنطلس

 00 ما ه(رادکسا) رار هللا قیعمو ىسەلاە ۵ روا یسولح یس سنازہہ كنردب مات

 2  یداماد هلاروطاربعا اعر فا هلرلتفاضو راوآ ردقنوک جاقرب .یدشلک ه راز

 ةر یرلهطبار دوجوم اساسا هدننبب داد کم یبا 0 .یدشءا تدوع هلرا

 یدشعوت هنت عضو یماح رب قیقح یئراق هسون زوقات و یب یزاغ ناخروا «شمردنلت وق

 و دارم ءاشاب نایماس یغوا چوا كنم زاغ ناخروا هدن رلناب «یدرلشمروطوا 4 ه رغس 8

 وو هدكلاوحا هتسایس یراکەتا بیقعت یثراق هسنازمب د رانلن امع ًارابتعا ندخیران

 دلرزوا رلیلاخ نرم راکرو هلن | ءء1 لس هدهد رلفار طا ںروہروطوا رارب هل رلهج وز

 ئازیب) رب ارب ہل رلغوا كن , زاغ نر وا یا یو یزف «روطاریعا و اه د .یدررلوس

 سیف تب | کو ص ندقدروطوآ ءدندز یسهلاع ردق نوک ج وا ارودوله .یدشمرتک

 ۳“ .یدشع وقوط یعدراب

 زوا یسعا رصح «(همنطنطس8) ینراحمم نوتو كروطاربعیا یی ہدانلاو

 زات رص <« یروهط شاثتغا هدراتالو «یلدا برح نالعا ندنفرط راز ولج

 ارم ه یزاغ ناخروا یروطارعا < یا توف دز ندو كنلار

 و وطاربع | هلبا یتتعم اشاب نامل یلغوا لاحد یزاغ ناخروا . یدشمهلا روح

 ات اتا سنازب ارکوص ندهلخادم كلیاوت «شمردنوک هنوامم ۂوف رب
 ۱۳۳ ا هدلخادم و كنبزاف ناخروا . یدسشمالاق یلاع الصا

 ا[ ا یسالوا یراح كذوفن ینجا رب هقشاب ندنذوفن ېدنک هدسنازب

 , دوا نامز ییدتا قافتا هل رلسلکید و یشراق هراز ونج سونزوژاتناف یتح .یدیا

 (دانکلا) < شا لوق یتعجارم نالو عوقو ندنفرط راز ونجح هدیزاغ ناخ

 9 و كن زاغ ناخروا . بل بیم و رکا یسودرا دادما ر یت وو ه (هطعاع) و



 ۳۳۷ رد هنسه راع ه وص و «یرود قر كرللنامع

 طض ینسەصح كردبا هدافتسا ندساع ولو "هدننارم یزاغ ناخروا كن و 6

 بلط یتدادرتسا كنقح كردیا تمجام هبیزاغ ناخروا هدكینوسروط «

 ی راف رط (هلاحرت)و(یرسکیلاب) ء(قجحن دیا )«یزاف ناخروا لباقم کوب .یدشم#
 . یدشهلا ترشا هرفس كردیا لوبق لکت و یزاف ناخروا . یدشما

 کب لیا یحاح ارکوص ندکدتیا طض هملق چاق رب هد( یسهرق ) یزاغ ناغر
 یثدراق ء كکب نالت طقف ء شمهتسیا قلوب یتسهرآ كشدراق ییا هلرسهطسآ

 .یدشقیا بیقعت هدنروصر, یلتدشیلاق هنیرزوا یسِّا لتق ہلیاەعدخ یب نوسر,
 قالا هنکلاحم یلناثع هدیلایا یسهرق « شلوا میلست ندنکلیدنک یرهش (همعو
 و یزاغ ناخروا .یدشع ولوا میدوت ه ہیاشاپ نامنلس یسهرادا كتكلع . ىد

 .یدشملوا لوغشم هلا هبلخاد تاحالصا "الماک ارک وص ندناح

 لوغشمهلا تاحالصا ندو رطرب یزاغناخ روا

 یساس تک ندفلطر و هده رص یی دل وا یو

 ینجوا . یدشماع وط قازوا ندتفد رظن ہدی لاوحا ڭكجەدىا نامت 4

 تانسانم اع اد هللا سنازب قرالاق قداص ههدهاعم ییدتیا دقع هلسوقنوردنآ

 یثداقهدوطاربعا شما ادب تیرہ هلسهلاع روطاربعا یی «شعولو 8
 .یدشمهلا اما یسهفطو یماح ا 1

 زوفاتاف و یہا ہںامےوا

 « رز ونج ءرلب رص «رار اغلب .یدروسولو ہدنجما تالکشم مظع تاغ سنازہہ هداتناو

 نداجاهمو روطاربعا .یدراروس دامو هنسضارا س ازم اندام یرلک ناخوراصو نادیآ

 تثیهرب هنر توق ٹناژ یجنکیا یرکی اب طقف ءشعا یا هرلنیال نوجما یلوئروق

 هل راکب نیدآ و ناخوراص ندن راکب كرو « هجن هدأ لاضحتسا هجمت رک هقشاب ندنسمردب ۲

 مدراپ گرهردنوک اھانود رب هدنسهدناموق تم روموا یلغوا + یب نیدبآ . یدشعا ا
 ندنلاحر یا نوجا یغیدلوا یص زونه سیاو یلغوا ہدنافو كسوقنوردن آ ۰ یدشم

 ۔ وقاتناق رلن هتسیا كا هرادا هنما كسب آ وہ تكلم طقف .یدشغا تیاصو سونزوقاا

 مدراپ ندکب روموا قسود هننرزوا تک الف وہ سونیزوقاتناق . یدرلشعا مایق هنملع سو
 ی رنظمو كونى زوقاتناق . یدشلوا قفوم هتسأت قیبلاغ هدنسهاس تنواعمو شم

 وراصو كکب روموا :ییلاغ كسون زوفاتاق طقف .یادفشعود 4نا واش تكراخ هت رزر

 .یدثمراقیح ندطاہتحالاح یغیدب ولو یبیزاغ ناخروا یسهلخادم هنن رل شوا سنازہ کب

 كا هلخادم هنروما كنلروطاربعا هلیبسح قلوا یسوشموق نیقای كسنازس یزاغ ناخ

 ۱۷۲ ٦ دلح یوم جرات «قیفر ده
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 ےک یوم حرا ۳۳۹

 | ا هدنرود قر « لصف یجب درد ) یدراروولو فلکم هلیسہفیظو قمراقیچ یراوسو
 کا قدم

 "رنازیب اشاب نایلس یلغوا ہدعرص یفیدلوا لوخشم هلبا تاحالصا وب یزاغ ناخروا
 لاک یرافرط (نتردم)و ( كنوک ) « (لقارط) و طبض یبیضارا ناولوب هدنسهرادا
 طس ہدی(همادہ)و ( كيلک) ہدانلا وہ اشا ناچلس . یدروسریک هنسهرادا یلنامع هلتلوپس

 ۱ .یدشمهلا زا رحا قی رازو ماقم هنرزوا یتافو ثاشا نیدلاءالع هدهرص و شا

 ۱ وردنا ینجوا ارکوص ندنتیرفظم هشلام ءیزاغ ناخروا ران 07

 ەیدنکء شلآ ربخ ینکیدنبا ترشابمهرفس رارکتكسوقین
 1 یدشمتک هنشوخ هدكسوقسوردن |[ فلک و یوو ہدنفملک : حلص

  هدشالو ( راکدنوادخ ء یی ) سوقینوردنا هحنیجوم هحلاصم نلیدیا دقع
 .e . یدقجالوا یتسود قداصویممص كنہزاَ ناخروا « او ندنقوقح

 رکنا اناوت تیاغ یزاغ ناغروا . یدشع ولوا یطاعت هدرلبده ند: :ہفرط هدنابه

 عاق یلکباو یلکوہ «راباق شوموک ہدروطاربیا « رابلاخ ہلیا یرلکپوکوآ و
 ۱ [۳ندنسهسیلاءرزوا قلوامارتحار هداعلاقوف هیزاغ ناخروایتح .یدشمردن وک

 ۱ .یدیا هدهاعم كلیا یراکدسا دقع راسلنامع هدهاعمو .یدشعا هده هیادرب

 | یطق یزاغ ناخروا : یدشلوا قفاوم هنعفانم هدكفرط ییا یه هدهاعم

 ۱ هلن امع هدسوقینو ردنآ 6 شما ںانتجا ند رح رب قجهبلوا رحم هبهحیش ر

 1 دكلاغروا اتاذ اا تکرح یشراق ءراراغلب كرا ها یتنما ندنقرط

 ۱ .یدکما تک و یشراق یی یمهرف «هنسوشم وف a یدصقم

 | یتفد رظن زما ردبا دقع هلحاصم هلرلسلسنارب یزاغ ناخروا هققحلا یف

 ٢| یدلکد دنتسم هنیرکف تاحوتف ثبشن وہ طقف . یدشمبا فطع هی( یسهرق)
 || كنیرفس(یسهرق) :یدریاببالوا هدنکلام ناتسرخ قحا «تاحوتف نوجا راملناممع

 | «یدرروطوا هد(هسور) هاک «(یتینزا)ءاک یزاغ ناخروا :یدراو ینابسا هقشاب هسیا
 ٢ ذے كلا قلم رازادنکح مالسا نوجما یغیدلوا عساو تباع یٰلامعو یورت

 0 ۶ > .یدشمهلا بذحتم قی یشک قوج كن تفت تحت فاصوا .یدبا

 تدخ كنزاغ ناخروا بولک ہلیرلوزرا یدنک ء هعطق ییا شر ندراسنجا

 کت را رتااعا هدننارس كننزاغ ناخروا . یدراشمهتسیا كمرک



 o ردق هنسه راع هوص و ؛یرود قر دكرلملن امع

 لخادءهرهش هدنحا یرلغرقل ۲ كقلخ نوتو ارکوص .یدشمهلبا جوز هنناکداز ۱

 ہوس « هدامفب رب چیه نامز یفیدلوا لخاد «(قینزا) یرکسع ینامع .یدشلوا
 یهاکعایجا كنهناحور سلاح « ران یوم زکلاب . یدشماعولو دک ا

 یشدراف كنسزاغ ناخروا یسهرادا كرہش < انا لیوحت ہعماح راسیلک نالوا _

 .ىدشملرو هاشاب ناملس

 .یدشمالک آ یصقاو یهدهبر Xe تالکشت | رکو ص ندنت رفظم هبتلام یزاغ ناخروا

 .یدرلثءثیقلاق ه ابلاطم هلضف قرالوا رورغم نوتبسب ندشاعم نمل رو هفیراپ دیک ی رکا با

 ندا تربغ ہدایز كا هذَقم ست تكیودرا . او موزل ھنقیسف ثب ودرا ندربس و

 كرلتاذ و . یدیا لیلخهرق یهردناج هلن اشا ن دلاءالع هدرلنا ؛یدراو امس كو و یبا ۱

 را ین :امع :هدرلنا ؛یددوحوم رظن ٌهطق یا هحیلشاب_هدنس هح ال تاحالصا یرلکدتی میظن ۱

 قمریدشالیلنانع یبیاها بولغم « كا تمدخ هنمراشتنا كتيمالسا كردبا ميسون 7
 ندهوقیرکف ینا و نالوا مزلا نر ها بس ,یدیا ىلا RO ندرلن امتسرخ نوا" ۱

 رب ندندالوا نابتسرخ نروک یسەبرب مالسا ہلراریسا ندبآ لوق یقمالَسِا نوجا كمرتت ۱

 زظ تو نشالر هدایسورپ هد رصع یجنج وا نوا ت تساس و .یدشلوروک موزا ےک ا

 ¢ راردبازءتفاو یراربسا رر اس 1 وتلو | مس و رپ رلن وہ .یدشلدیا لامعتسا هدندنف رظ ۱

 .یدرارلبا لاخدا هودرا هدم
 هنالبکشت کیو قجالوا کاح هجرارصع هنناردقم كنغلروطاریعا یینامع «یزاغناخروا

 . یدشمردتا سیدق ہیلو شاتکب یجاح یرکسع نوجما كعا شخ تیهام رب ی

 هدتنادب راب رچیکپ .یدشعد (یرح یک ہدەندآ رار رک ا سیده ینودرا «شاتک یا

 طة ؛یدن رابع نده آر هبموت یشاعم یدک رم ندهداس زکلایو ترابع ندشک ۱ ۰.

 تانسعت .یدقجالب رب درا هدنن اجا اظن هتعاعشو تربغ كِج هل رتسوک ہدەیراحمو هتمدخ تد

 یی هنس هملخاد اهاللکشت نوا ییدلدا قلت هلن اع و كوو « هعطق لتمکت .یدٰا نادتم

 یک یاب اقس و یئاب یجشآ « یثاب یجابروچ هناطباضو ناکرا ندببس وب «شلریو تیهام را
 كالیکشت یک و .یدشلدبا قلت هرزوا قلواطابتراو داحتا لاثت هد(ناغزق).یدشلونوق رلسآ
 نوجا قماملقارب شو نوتبسب هدرلن و طقف .یدشمالاق قسغا چیه كن رکسع (ایای) هد 1

 اکو كره ر و شاعم هدرفس تفو زکلا ەنرلیدنک شلدا لو هنلاح سیلیم ر مظتنم "

 .یدشلووط فاعم ندیکر و لباقم

 هدرب دار فیفخ هلیما ( بزع) بک ندراراکب فرص هقشاب ندهمطق کیا و ۱
 كر ترضح روم و « شلدبا هوالع اهد كولو یبا ۃوالع هز راد ااا اره اب 1

 . یدشع ولوا دیلق' هنس (هعبرا تاکولب)ا ۰

 (راع)هروک هنتمیق ثیادراو ی.درتک هدیضارا ۳ کی نی ولوا کشت هل روصو ودرا ۱

 هداس ہجنبجوم یاظن «هدب رح تقو رلن الوا یحاص تماعز ابو راع .یدشلرآ هرا(تماعز)و
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 ۲ هیصو# یوم

 بید



 یوم حرا ۳۳

 ۱۳ یدشمرتک ااغ یماقتنا سح كسوتسنوردا یجنجوا «:هاروطاربعا یی
 . كفل روطاربما .یدناذرب نهامهده رکسع روما ءلاعف تاغ ٰسوقینوردنا ینحوا

 ا وص ندقدیوق هنلو ردق هه جرد رب یراقافوزو یهدنسهملامو هرادا روما

 | هلیا ذاخا فده هناکی نوجا ییدنک یالوا عقام هنسمهلبرلیا كنبزاغ ناخروا

 ۳ ارحا یشراق هراز ونح ندیا لاغشا ینسەطا (یللدم) سوعسوردنا ,یدشم

 قیدیآ هلتسانم وو ۴ شعا تماقا هدنلحاوس یزکد ٹاس تاکرح

 .یدشمهلبا كير هنہلع راسلن امع یرلنا ردیا اد تبسانم هاب رلکب ناخوراصو

 تو قرایالب وط یتسودرا ندا عامجا هداک ارت 6 ےہ *(هلطنطسة) ہدعب

 ٣ .(م۱۷۳۰ ۰۸۷۳۱ ) یدشمربتکر دق هنیرلکوا (رادکسا) ہدنلحاس یا
 کہ ار زالا ولا رخ ینکرع ءاراملسنازم یزاغ ناخروا

 ۳ کت... فر کلم لاد يرانا قع هناکب نوجما ناخروا
 اروب«شلکه نکو ا(ہنلام) هل |یتسعم ک مندشک ۸۰۰۰ ۰ هنلعءاس ۽ یدکلک هنکوا

a ۱ شک الارایهده راحموب سوق رنو ردن ٢ .یدشمشس راج هلیسودراكسوقس ورد 1 یجنح وا 

 راق یرلموحم یلتدش كنيزاخ ناخروا یسودرا سنازیب «شچاق قراقارب ینسودرا
 1 ءیرارکر ابو یرا رداح یهاکود را سنار . یدشلوا ناغاطامراط ہدنسش

 ۲۳۶ رفظهوب كنبزاخ ناخروا .یدشمک ہنلا رامناعع هلبرارک أ قالراو
 ۶5۶. رب چیه ندرافرط وہ هدانا وا هکنوج ؛یدشعوقروق یرللغوا نیدیآ و
 ۱ . یدشمهلوروک

 اک ۰ یدشلوا ملت هد (قینزا ) قرالوا یسجتن كترفظم هلام
 ا رارکسع یزاغ ناخروا «شلاق باس ندقلنوغروو قلجا یسهظفاح رکاسع
 ها قیزا یزاغ ناخروا . یدشلوا روح همناست یرهش هدنسشراق یراموج

 ٰ 3 اغ قسزا .یدشل |هدعاسمهس راهملکح ه(هشطنطسف) ہلیراتورت نوتوہ كنسیل

 ا ا٠ جا بلج یتسهبلت تح تف الا ا یتکرح ہاباخلا و
 ۱ E ناخروا . یدشملاق هدرهش ءقرالوا نوحشم هلقلرادتنم یراہاق «یعوح

 ۱ ناخروا قحوح قلوح «نیداق نولو : یدشلوا قالراب ك یلوخد ,(قزا)

 ۱ | لشزوس لاک ی اصم یرلفدلوا راحود ندنتکالف قسزا «راشم وط یلو كن زاغ

 ۱ یتیعمیراندیا وزرا «شعا ب بسط ینسهفاک هرات ون یزاغ ناخروا .یدراشعالک | ۱



 ww ردو هنس4 راع هوص و هیرود قر كل رابلن امع

 ندلاءالع .یدنا یاکو ۰ قوحاس به «ندیا لوادت ردف هنامزوا .یدشمهمیا

 هغعوق هنلو هدیراتفاق رک ندک دیشیا یضار هغمردصاب ہراپ ینشدراق اشاپ ۱

 .یدشمسا ثیشت _

 یزاغ ناْمع . یدبا ییکشت كنودرا یمئاد یئاسیسأت مهم كا كناشا نیدلاءالع طقف |
 یکج هل دیک هرفس «ودرا ر یدک سس ندرلیحنفآ فرص «ودرا نالساللوق هدر رفس هدنامز ۱

 6 رولوا 21 تاغ یساع الب وط ك رکسع .یدرباغاط ہنر رب 2ف انے كرفس ءرين الب وط نامز ۱

 . یدردہا کش روذحم رب وو لدا ىا تک تعسو هک دتک كرادودح هسنآ

 یراصح هسور

| 

 هيمو هرلنو «شمنا لکتن ینفنص (هدایب) رپ لوما قلآ ینکوا كروذح و اشاب نیلاءالق
 ر هب همطقره «قجالب رآ ہرا هعطق كلبشک كو زون نوا ودرا .قدشمهلا نیست يا

 همسق یبا لما رادحلس و یهایس ەدىرلىجنىقا اا ن دلا ءالع ee هدیاموق طباب

 یدشملبلا میدو هنسهرادا كن( یئاب كولو )رب داور یاب ( كولو ) ہمسق یه ؛شمرییآ ۱
 ۰ (تمحاص قی دم لنامع هدی رو قر  لصف یجدرد ۱

 ارجا یاخالصا لخاد و یزان ناخزوا 1
 رارب هلبس و د را ندکی ارک وص ندک دهلبا

 لک و 0:80 ر هلو طقف ؛ یدشلوا روح ها شوف هنہدودح سئازو ۱

 ء یسردنوک هیدادما ہوق هسوتینوردنآ یجنکیا كنیزاف ناخروا .یدلومأم اذ

 یہذا و ہتلام ماگ دردیلسا رپ

RNAS 



 یوم خرا ۳۳۳

 ۱ لوک هنج راخ رهش ینسهزانج كنلغوا یادناموق هعلق «شعا ہرمصاحم تدم نوزوا

  لوفشمهلیسهرصاح ( سودیآ ) .یدشم لیا مو هرهش هدافتسالاب ندتصرف نکرروت
 |. یدشلوا قفوم هطبض ندنزوب هعقو رب هناقشاع یهملق هدبلآ رونوق نالوا
 ۱ ۶ شلوا هدادلد هن زیف كننادناموق هعلف نجرلادنع یزاغ ندنرانادناموة یتعم

 ۲ .یدشلو تلوہس یربخ آ كنەعلق ارک وص ندک دلبا بذج ینلکوک

 و یرارب فطلاكلا كنلوطا ا هلتوقو سح یراناداموق یناع
 ١ شش اک هنکوا تسمذا یزاغ ناخروا ہدمرص یرلقدلوا لوغشم هلکما قاغا

 یکرح و ا ات دیا قا هنسودرا ہو ور خا

 تب .E0 یدشلوا م لسآ ء0 تدم ر هعاق « 2 ه(راصخ نوبوق)

 ۱ هدیرارب ا 6 هوای ) هلا یلحاوس بونج كزفروک ەنیرزوا یطوقس

 ۱ .یدشلدیا طض

 !ازبیبس هدكنو ؛یدراروسدیا زارحا راتقفوم یالوق تباغ راشنامع

 ح وے ہدسنازبب . یدبا یسالوا ان یوق رب كج هديا ہلباقم هرلم ہلئامع

 لاتا هتنطلس ہلیسیدنک ءسوقینوردنآ یجنکیا .یدرویلوا امرفمکح یراهلداج
 هرزواقلوا رھظ هن اکہ هتسدنک « روس هل همش ندنرللما هنادسفم كننوروط ندا

  عدنطنط )كر دبا طبض ےاینودک امنوتوب كننوروط ندبیسوب .یدرویلوب یرایلنامع

 ناخروا . یدشمعا تعحارص «یزاغ ناخروا زالآ ۳1 رخ ینکیدوروب هنرزوا

 طقف شمردنوک هیدادما ءوق هتسیدنک دلردیا لوق ینفلکت و هلروطاربعا یزاغ
 . هسوقنوردنآ یحنجوا یتنملسو تخت روطارپعیا رابتخا ہن دیا تمجر ًامزهنمودرا

 | فد كلبا هنیراشبا ابوروا هلبا یتکرح وب یزاغ ناخروا . یدشلوا روبج هکرت
 1 .یدشما هلخادم

 | یسجراخ ةن كتکلع یزاغ ناخروا
 13۳.۰۰ زد اوتحم یابسر

 | «یدروینوشود ینعضو رانوناق کی یکی «دوییدیا قیقدت ینجایتحا كنطو هداشا
 ٢ ء٤ا بلج تاکوکسم ینتقد رظن لوا كليا كناشاپ نیدلاءالع

  امعتسا یقح و mM ا یقوقح قمر د صاب تاکوکسم یزاغ نامع

 رودرا «تفاذ ء٥۔ان مفاد تارا



 +7 ردق هنسه راح هوصوق «یرود قر كرلىلنامع

 كنسسوم قاملن امع نامز یغید ولوا حتف ( هسور ) ۰ یدل وا وخد کمر وک ی افو لوا ٰ

 .یدشع ولوا نفد ه(دبنک یلشوموک) «(هسور)هحنبجوم قیصو ؛یدسج

 .یدہاناخروا یکوچوک .ندلاءالع یو و :یدشلاق یلغوا کیا هدننافو كنیزاغ نامثع 1
 -اسمنو وب ءردیا شح و ندب رح .یدشما ليم هاوزاو فوصت ہدنکاحنک اهد ن دلا ءالع 3

 وا بایقوذ ندهالاعف تایح سکعلاب هسیا ناخروا .یدرلبا رصح هراتلوغشم یرکف نسع 1

 نر و كرح هلرللوق یىلضع « رونق رک یک یادیا بهم «یسهش نیتم «ناخروا .یدرول "

 کنج وہ طقف .یدرلیا مار ا هلا یزعو تراسج ءردبا لمح هنیراقلنوغرو |
 نیشیراص « 8 بجو ك سکوت « ینر اس «یزاز وک قام رار هلب | فاصوا هارو "

 نام ندیبسو هتشيا «یدرول وا دوهشم هدیراب آ بانجولع «تقفشو پا ہدنساجس هل رج

 فلخ كنلغ وا كونو یا تاب یب یزاغ ناخروا هرزوا قلوا فلخ هنسدنک ی زا ۱

 .یدشمروک حجم ییااو نوجا یسەیسابس عفانم كزفل روطاریع | جنک نکر باک مزال یءالوا' ۱

 هنلضفو قح هدثنشدراف «تیاعر هنتصو كنساباب یزاغ ناخروا ,.  رم

 هنشدراق « شمهتسیا كما جزم یسح یکیا و نوجا تمرح و ا
 ندنساباب هسي نیدلاءالع . یدشم ہلا فلکت ین رلعا اھا اک یف وکح را

 رادەیاس كنیرہن ( رفولین ) كرهیمهتسیا قلآ هلس یتبرای كوروس نالاق

 .یدشمهتسا كما تابح راا هل لتم وغشم یماع هدهدصق ر قافوا هدن رللحا 1

 «كسروسعالوق یراوروس نالواكقح هکمادام» :هنشدراق یزاغ ناخروا نامزوآ 1

 یفسکتو كنشدراق ندلاءالع «شعد «!لوا مربزو هد «ی رده كل نم تن ی

 ۱ ۱ ۱ .یدشمهلبا ل ا

 ۔ هلا عودوت هنشدراق یتسەیلخاد ۂرادا كتکلع یزاغ ناخروا ۷ 1
 ء ش٤٤ فطع هندودح كلفلروطاربعا یرطظن اک و ندکد رس مرنا ۱

 داوا ایر یهود ك دید شما یا ا ۱
 كس زاغ ناعع . یدیا طاح هللا یالو ههات وکو یمالیاب چسناموط یک ۳ یوص

 زافو و زکدهرق ءهسص .یدشلاق ماعان هدتاح وتف یفیدالشاب هدنسهضوح هراقت

 .یدعمانلا رونه تسزاو قلزا .یدعبات هسنازس E یرالحاس ی

 ۔ ہلا روماف ا یاحوتفو یهجوق ها هلا 21 روت وق یزاغ ناغروا

 یرازاب ینمرا دی یکتا و قی ىیضارا ردق هناحاس زکد هرف نیر . یدشم

 ندک دتاطش یرادفنغ که دراو نادیاموق یاو یاد کک د
 ی( هردنمس) هجوق ها . یدراشما هدلآ هدن(هردنمس)و ( سودیآ ) ارکوص



rیوم حیرات  

 2 كنمدلادعش هجاوخ ءشعا هصوت ینسالربآ ندتلادع هنلغوا ارک وص
 :هرزوا ییدلیا مظن ہلیا نیتم ناسل

 لیق داش ی هللا داهج مسر لبق دابا یلاع و هلا لدع

 دادولدع لبق هدمور تکلمم داہجا بودیا نوجا داهح هار

 ٠۳٠ ۰ ماظن تمیرش سا هلو کا ماع ہياملع تیاعر هللا
 ۱ شا تاصو یتسهلوموک هیاروت كندسجو ینحت و كتهسور هدعل ,یدشعد

 ۱ SAM ناضمر۱ ۰*۰" ءء٣ اروا ۱۰) یدشلا تامحلرتهدارک وصتدمرب

 ۲۳۰۰۳ لری ۳ یس رد ون تی ہما کج جو ےس کچی + و

 ۱ 1 ی را كنم زاغ لرو ەد دوك وہ

 | مالغاص هنلروطاریما رب مشتحم (۰۰۷-۷۲۰) یزاغ نامع یسسوم لو و كنللنامع `

 فاصوا ولردره یزاغ نامع .یدشمهلا عادو هنایح هل روص و هارکوص ندقدیوق ساسا رب
 ۱ چاق وو قیراص ر« ناتفق ی همهلشدا ر ۰ قلزوط ر «قىشاق رگ هدنافو .یدکلام هب هيل

 . هدوا هکیدشقا رب ثاربم لا یدیاهل وا هنلغوا طقف .یدشمامقبح نی ام هتشاب ندقار اب یسص ریو

 ۱ كلاوحا هنسهمو و كن زاغ نامع .یدہا یفادص زالو لاوز كهم «قلروطاربعا رب كونو

 || كا هدابو هد ی۔اکذ ةوق ندبا زبیٹت یاحفص لدبتم كلاوحا طقف ؛یدشلوا یعدراب هدایزكب

 ۱ ۵ کلہ یک ك رلغدا یغید آ شلک ای یزاغ نامع یدشمروک ینسهفیظو لماع كونو

 « ررتسوک ی رادتفا كما رظن فرص ندرلثیشن یک و زامالک  رالک ] ییکجهدا راچود

 .یدردہ هجو هب ها ر «هدصقم رب امئاد ی رلتیلاعف شانس ها یرظن ذوف

 هنس ترد كن وناخ لام یسلست هلاک كننابح ہلا یلابدا خش یردب مئاق یزاغ نامثع



 ۳۳۹ ردق هنسه رام هوصوق «یرود قر كرليلن امع

 ندقدقارمورحن ندمربخذو داز بوسک ینطابترا هلجراخ كرہش ءكمتیا ہرصاحم یک "

 نا وف قآ یکی نا كلو یادم شک یکم کتا تست
 - ہلا سا ین رامتا اشنا هعلق کیا هدنراوج (هسورب) هابالاب ندنرانادناموف ی

 هدیرکید «هدنسشراق كتهعلق لصاوهدسیغ كنهسور یر ندرلەعلف وہ .یدشم "

 ہدەملق کیا .یدشلدیا اشنا ہدلحم نلیند (قجتابالاب) مویلا هدنلحاس یرهن (رفوابن)
 نامع .یدراشمتسا زبحمت هلراموحم یهسور راهنس چاق رب هظفاحم و ای نانولو

 ہللا یوق نوتوب زالوا رولوا اق هنکج هل الوا نکم یطبض كن( هسورب) یزاف
 زستحار هدزآ رو راتخا (UL یک ف CNY ٰیدشلک هنکوا (مسور)

 ۔ هلبا هبجوت ہی یزاغ ناخروا یلغوا ینغلنادناموق كنسودرا ءرصاح نوجا ینیدلوا"

 یفطبض تروص الرهش برح ساج نانالبوط ہدنبعم كنیزة ناخروا . یدشم "
 و ودرا «,شمشا فلکت یطض كنبراصح (سونءردآ) الوا هدهرض ید و
 اق هسورب ء شلدیا طیض هدنامز ربزآ راصح .یدشمهللا تکرح ورضوط هتهج
 رانا زس قترا . یدشملکید یغا راب یل ناْع هنعقوم (شاب راکس) «هنک وا كنیراوپ ۱

 ر چیه ہدلوطا ا كسنازم اتاذ . یدشمالاق هراح هقشاب ندقلوا ملست نوجیا

 كرلیلسنازپ ء یراربغا كرانالاتاق ء یت ولغم كتناخ لوغوم . یدشمالاق یذوف

 فرس ندنراتکاع یهدیلوطاتآ رادلسلازب ندیس و . ٰیدبشیبخا رگ یر
 بک هسورب) هدزوا قلوا هوطخ كلبا هنیراتسایس وب < راشمتبا رظ
 < شلوا رومآم لاخبم هسوک هننارک اذم مست . ( ۱۳۲۹ ) یدراشم با لس

 كيب زوئوا ندرایلسسنازیپ لباقم کوب كرهلدیا زواج الصا هبیاها ا
 ۱ ۱ یدشعلاآ هو ود ۱

 ناع نامز یدلک یربخ یی كنهسور
 ربج و .یدروبنولو هدنکشود مولوا یراغ

 كنساباب یزاغ ناخروا لغوا . یدشمتا ابو دمح هقح بانج زالا لا یتراشب

 نامع .یدشلک ء( دوکوس ) ربارب هلبا نیدلاءالع یشدراق قرالا ربخ ینکلەتسخ

 هدنسههجاوم تموکح لاحر نوو « شلوا نونع ندنشلک كنرالغوا یزاق
 شم ءدنفح تموکح ۂرادا هتسیدنک «نغمتنا نیل تفلخ هتسدنک ناخروا 8
 .یدشع ولو هدایاصو 0

 یا لوص كن راع بام

۱ 

۱ 



 یوم خیرات ۴۲۸

 . یزاف نامع . یدراشمتا رارف كردبا كرت یراراصح ہئیرزوا یفیلکت وہ کنیزاغ
 .(۱۳۰۵) یدشلوا قفوم هطض ہدینسیلاوح هراقس ہلئروص و

 هد رص ینیدلوا لوغشم هلا ہر راح یزاغ ناعع

 ۱ .هققد رب چھ ا دیدم وہ زا ۳ یدراشعا ا LL دن

  ینراتوق کب ناخروا یلغوا کیدشبا رومأم ےحلوا هبیلاوح وب رەبقیا توف
 کا بلآ قتلاص هدهدزوا كمتيا مدرای هتسیدنک « شمتیا سا یامالیوط

 , هد(شانیوا) هل عدرای كرانامرهق ہدیدە رجم وہ كب ناخروا .یدشمردنوک یلاخیم
 ۱ -روق ندالنسا یتکلع كلردبا هعفادم هاروسح یننطو «شمتسا هراحم هلرلل وغوم

 ۱ تاصخ زالآ ریل آ رخ یس کپ تقفوم و كنلغوا یزاغ نامع .یدشمرا"

 ۱ ۔وتف یادالشاب هدیراوح هیراقس نوجما كمرو شاف ہدایز اهد هنسهنار واک.نح

 ۳ ا ع یزاف «لاخسم هسوک .یدشمهلا رومأم یناغوا هنلاک | كتاح

 (قجوباق )و ( یرازاپ زوط ) كرد هنیرافرط ( هجئابص ) لوق یهدنتیمم بلآ
 ۱ اتاط ینسلاوح (تسزا) لوف یل هجو ها ا ى راعفوم۔

 اے (نیکتءداف) کهدنراوج (قینزا) هدلوق یکه دنتیعم كناغوا هلبا یزاغ نانع
 ٣۱۳۱۱-۱۳۱١ ) ہدنجما نامز 0 زا هل روص وب كب ناعع .یدشمهلبا حو یر

 1 . یدشلوا قفوم هطض یرارهش نولو كى (یب یر

 ۱ زارحا تایرفظم ردق وب هد(یندن ین ) یزاغ ناهع

 || رمش( سور )و(قینزا) «(ترمذا) هدلاح یکیدلیا
 | لا تا دار عو رب یراوج (تسمذا) ندرانوب .یدشمەمەدیا طض یراا

 قار ہدلاح رپ تسبرس یرہش ( ەسورب ) زکلاپ ءشلدیا هقولبآ (قینزا)
 تباف و یسهرادا زک رم كن(ینی) هدن 5نا (سو۔میلوا) یغاط ششک (هسور)»

 اج یب ا رب لویو نوجما یزاغ نامع یطبض كرهش وب.یدرهش رب نیکنز
 ۱ كنهدلب و یتاحوتف < قلوا لوغشم هدنروص رب یدج ہللا (هسور) ندسس وب

 ۱ .یدشمهتسیا كم لیا مش وتت ہلبا یلعض-

 1 ب زا)نوحماکیدلس یفیدالوا لباق یطبض هلبا موج كنهسورب یزاغناممع

 یر له ما مسرور ر شا



 رازواجن وہ یک اح هسور, .یدشمالشاب کا زبحعت یرامور ندەطقن ره كب نامثع "
 ناڼع كرهرهدنوک رلرغا هتیرلنادناموق ( لهتسک )و ( هتک )«(سونءردا) هنرزوا

 - هجمت هلبتیولفم كرامور ہدەبراحم وب ء شما هیصوت ین راما ہبراحم هللا یزاغ "
 , یدشّعا احتلا هنیراصخ ( دابولوا ) یناطناموق ( هتک ) هدنسانما هوا ید
 دعب امت كرابلنامع «شع ولوب هدنفلک :میلست كردبا ہرصاحم هدیراصحوب یزاغناثع "

 یطرش نانولوا نابمرد ندنفرط نیروصح هدنقح یرلمهمع ییوص ( دابولوا) |
 . یدشلوا قفوم هکعا نوا شراب هل ردیا لوقا

 ینسهفاک كراصح رار ہلسەطا (ینملولاق) هن رزوا تیرفظموب یزاغ ناهع ۱

 نوجا فشک ییضارا کهدنراوج (هراقس) ارکوصاهد .یدشملبا قالا هنکلام ۱
 اس یا زاغوب ندهمر دشکد چھ یفده « شمسا ت يک وصوط هراف رطوا

 .یدشم لب رايا ردق هنیراصح ( الک)و (تیارتسا «زورواتسا) هدنلح _

 ر٣ یدردنال فا زرا در رد کپ اک فر لاو 0 لا
 ردق ز ووا هدیراکب ندنآ و ناخوراص «یسهرف ؛شتا هرصاحم یب(ینلدالف) رارکت یب نام

 ندفرطره سوق ورد | یروطاربعا سنازبب .یدراشمصاب ییسەطا (زقاس) كردہا زه رگ /

 لوغوم دا بیقعت ینتسایس یلماعت کنن ریا رس سنازس ا قسط و یغیدلوا راچود "

 سس رب یس ریشم عورشم رغ اخ نازاغ ؛سوقسوردنآ .یدشمتا تعجا ص ہن ازاغ یا /

 ی رلمه ا زواحم هنسضا را سنازە هنن رل هسا رب كرو هدناخ نازاغ < شغا فیلکت ییرام " ۱

 تیما هراطخا وب یر چیه ندرلکب و هن رزوا یافو كنازاغ طقف ء یدشمهلا راطخا" ۱

 هنفلخ تناخ نازاغ ینسهریشم هنرزوا ینازسنوفیوا وہ كنملاط ءروطاریعا . یدشمهمر ا ۱
 .هدافتسالابندتصرف و یرام سنسن رپ ر چ ,یدهبتمهتینا قلوا لئا هب دصقم كردہا فیلکت

 یزاغ نامع .یدشمهلا هیصوت یس واک ندنامصاخم قران ربغاچ ی, نامع ہشلک ۹ (ییزا) ق
 نود ء یدشغا طض ی( ایقوق ر ءراصح هحوق) هرزوا قلوا باوح هنن دن دهم كن رام هسا ۱

 هدعع ۱۳۰۸(  ) تا ہد یر هعلق راس اهد فنا راح هل د سح یغانیقای هب هس و ر هدیامژ

 .یدشمر و رارق هطبض هدهبعطق تروص یرلف رطو كرهب ور و ورعوط هنسلاوح (ه راقس)

 نوتو لوا ندزامالشاب هنناحوتف هراقس یزاغ ناڼع
 یشواح همصمص «یلاخیم ترک «ین راشادق را حالس

 « راصح قآ ) ۰( هحکب ) قرایالبوط هد( هکفل ) یرارکسع ہدعب . یدشمریغاح

 ۔الساای هتنرلنادنام ود هعمل لوا ندزعا تک رو طقف «شمورو هنرزوا (.وک )و

 یامونف كگنمہنامم ہرا

 نامع یرانادناموق سنارب . یدشعا فلک یرامرو جارخ ایو لوف یت ۱



 یوم مات ۳5

 | مدیفرش بونج و بونج کلام كکب ناجع
 | سنازیب هدیبغ لامشو ل( د «کلکب نابمرک 7

  نامعهدنرودضارقنا كنتموکح قوحیلس هدیرللغوانابمرک .یدیاطاح هلیایسضارا
  ییدتیا سیسأت كنيزاف ناع كلکب وب . یدراضشمتا لالقتسا نالعا ریارب هلکب
 ٰ ..یدراشء وطزوب هضارما نانو :هحینلک ہرابلسنازبب .یدا كروت و مالسا یک كلکب

 ۱ . یدشمهلبا حییجرت یضرعآ ہرابلسنا زب هدایز كا ندنسوشموق ییا وہ كب ناعع

  هلصوصخ . یدشعا باج هدایزاهد یا یرلارحح ازفحرف كنسبلاوح ( ینتب )
 ۱۲۶ ۰ یدروبجا هحاس رب شینک هنسهلقتسم تیلاعف كنیدافحا « یفلفقاب لزکد
 3۳ البالوق اهد تاق رب یاقفوم یمض كنبراتالو سنازب یهدنلاوح

 ا یدصقم و یسا ذاحما رقم ی٢ ری و کس نامع ا یدروس

 .٦٦۶ یدراشعا تکرح هلتروص و هدراقوحلس لوا ندندنک اناذ .یدنوجما

 ۱ ار «لکشرب قسن کی هنیرالباع و كرلاقوحلس نامز ییدک هراکسأر یزاغ
 ۱۱ ی( داصح وریوک ) زا ردیا نالعا یلالقتسا هیلعءاس . یدشمریو یسهوسک

 | ارجا هزاع رب مظتنم یشراق ہولازلوم ندنرانادناموق سنازیب ارکوص اهد « شلآ
  هدنکواارک وص ندکدەلیا بولغم هد(راصح نویوق) ینولازئوم ,كبنامع .یدشمهلا

  .یدشمهل رابا رلهعهد ددعتم ردق هن رلواق (قسرا) ءشملوب هحاس رب شک تف

 كبنامع .یدشلوا عنام یراراوید نیلاق كرہش هنسمعا طبض یرہشوب كنيزاغنامع

 كردبااشنا هعلقرب ہدنلامش ك(رہشکی)طقف شا قلعت هنامزرب هقشاب یطضالرهش

 ۱ کرو كي نامع .یدشع,د(یراصحناغرط)هدهسدآ <شم رو هنسءهرادا كیاغرط

 ۱۳ دوحما یزاغ ناع . یدکعد شلا هنتاا هقولا رب یعاد یرهش (قیئزا) هلا

 | هرهلاوش (۱۳۰۳) هدانا و طقف ؛ یدیالوق كپ كما ماود هناحوتف قترآ
 ۱ یروطاربعا سنازبب رار ہلرانالاتاق لرولف ود هژور نانولوب هدهداعلاقوف تامدخ
 ا هنایسانم کهدنش راہلسسنازہ هليا رابلنایع یسالوا لخاد هنتمدخ كسوتینوردنآ

 ۱ . سئارب هنیرزوا یضارقنا هارافوحلس « رولفودهژور . یدشمرو لکش رب هقشاب

 . ) نالاتاق كب ناهع هدهرص وب « شعولوب هدراهراح هلراکب ندیا زواج هنتموکح
 ۱ كمتبا بان هدیتصرف طقف « شلاق هدنتسضو راظتنا ردق ەنیرورم كنسهكلهت

 اس تایسانم كس اعدام

 رک وص هنس رب ندنسهکلهت نالاناق . یدشمشلاج هفمریدترا یوق كرهیمهتسیا
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 Yo ردق هنسه راح هوصوق ؛:یرود قر گرلیلن امع

 یدمہا هبوناق ر نک له هدلاح ینیدلوا فالتخا ار و اسد ہدنکلم

 بهذم و سنج قیرفتالب یضاق وہ .یدشمعیا بص یضاق رب ہیەبصق یه كب نامع
 ًاراتعا ندحمراتوب .یدکجهلیا هیوستیافالتخا «كج هدیالح یتالکشم كسك یه

 راقلضاق یک راصح هجهرقو كجهلس «کوا نیا «رهش یکسا هدننکلاع كکي نام
 «شلدبا لیوح هعماح یم دق رب كرلاسلک هدرارهش نانولوا طض .یدشمنا لکشت

 .یدشمالاقلاخ ندنسسأت راەاختاربخو راهسردم هدیدنک كينامع ریارب هلکنوت

 مظنت هدینسهرادا تالیکشت كتكلم ارکوص ندکدتیا لالقتسا نالعا كب نامثع
 رب دهن هدایز لا هدشانه یراشادق را حالسو هنساپ رفا یسهرادا روما .یدشم ها

 یشدراق ء۰( راصح هرق ) یناخروا یلغوا هلروص وہ .یدشلا حیدو هن رلکدتا

 نیت هن( کوا نہا ) یلآ دوفیوا ندنراشادقرآ «( هرہش کسا ) یلآ زودنوک
 دارانادناموق هلبا راملاو و . یدشمهلا ذاا رقم ی(رهشکی) هدیسدنک شما

 كکب نامع « كما تراظن هنتسمتک هدنلوب كراشیا « قمالپوط کریو یسەفیظو
 ادام وق را اکلس هدنعوقو هبراح « قمالبوط رکسع نوک ترشا یحهرو

 .یدیا كم لا



 یوم خیرا ۳۲

 ءیدرتسیا كعا لاثتما هنیرایعاسم یهدنصوصخالعا یتمالسا قرالوا عبات هنیرثا

 . تابنو منع هللوصح ءارکوص ندقدیوق هننهذ هرکرب یترکف لالقتسا كب نامثع
 رخو یەرکف دام دیسک دو ەنیزبق كنیلابدا ءشمشیلاج هلبا

 . یدشمەمەدبا تلولىح عئام رب چیه هنسوزرا وب كکب ناعع . یدشمهلا زارا

 لا لسو عاق ولرد یھ نوجما العا یتشحو ذوفن كنسەلاع كم ناممع

 [یدبا یت کم تقاملو توق «ندیا دست هدایزهلا یذوفن كکب ناعع .یدشم

 مدنقح رانو كینامع .یدنک اسرلناسنا بوسنم هرلتلم فلتخ دت کلم ینیدروطوا
 . رظن الصا قرف بهذمو نيد ہدنصوصخ تلادعو قح «ردیا تکرح ہلالداع ام اد
 ۱ ۔ہےت رردشالیالوق ہدینسەمسامس هفطو هل روصو كم ناهع .یدزالآ هراشعا

 .تیاغ هدیالقتسا كىنامع یح .یدرولوا قفوم هملج مدلروص اک هنا هام یت

 ین وا ندرلمف وحاس ۰ یدشمهلا العا هدر وص طو اساس ردو « هناراكس ومان

 نالعا«ش٤ا دقع سلحمرب كبناع نامز یتیدلوا عیاش یربخ ینافو كنيدلاءالع

 کف و كنم زاغ و یدشعالک | هنلاحر یتعم۰ یغیدلوا ہد رکنف لالقتس

 كنیراروفکتمورەلیرللغوا نابمرک یموشموق كرد ضارعا كرادنود یسهحوم

 هدلاح ینیداوا ملح هجرد كوص كب نام .یدشم هلیوسینکج هدیا ب بلج ییدسح

 نام .یدشعا فلت هلفوا رب ینسیدنک قرالوا رثأتم ندنرلز وس و كنسەجومحح

 هسدکعا تعارف ندروصت و ندا نمأت یتسلک هلعف ندهوق ثكناماو دصقم ءكر

 | .ىدشمهلىا حمج ر یعا فلت ینسەج ومت

 یبدلیا لالقتسا نالعا كب ناعع
 کک رر رہ پہ ه را را 7 مارا لر زارع تا
  ييدرو هلورض وطرا كن دلاءالع یجب رب ىاطلس قوحلس يلام نوئو . یدلکد

 ۱ یدنراع ندنمباوت هلسهعلق (راصح هرق) و (داصح رای) «یبهبحان کوا ناطلس
 ۱20۹۰۰ :۸۰۰ ندنسهیوست زکد هدنسسیغ لامش كنسالباب یلوطانآ یضارا وب
 ۱ «تیافیعارب وط در یرارپم قاصروو هبراقس ندنلخاد یخضارا .یدبآ كو

 کک ںی . یدرونولو مدلاحرب طلت یسلاها .یدبا لتکریو دادلوصحم
 ۱ یسوف كرلناتسرخ هسیا هدرارب نانولوا طبض یکی .یدیا اح رللنامع ہدایز كا
 ۱ bs نوجا یرلکدتا ماود هرات رحاهم ناقآ ناق | رایلنامع طقف ؛ یدیا هدایز

 . یدراشلوا مکاح رایلناثع هدرا



 Ê 1 رد هنسه راع هوص و «یرود قر كرلیلنامع

 هدیسکیا .یدروسر و هنلغوا كنكاح كج هل یرّزیق یک ا راصنراب ندر "|
 كنرلوشموف «ك.ناهع طقف .یدرلشعا توعد ہنوک ود نوجا كمریدلوا یی نامع

 زوتواا نادندارفا یتمم شا نخ لیتا تار لاخیش اےس رک یل ود یخ 8
 هے راصح كحهلس یراتو رک ص .یدشگ_ وف هنتفاف نداق یرواکذح ردق زوقط <

 هطض هدهظلر یهعلق قرهق وص 1

 و كم نامع . یدشلوا قفوم 8

 باغ تفو چیه هنیرزوا تیقفوم |
 ی ی هقشا ۸ ندهعا _

 هتم یهمطق رب رکید نیکی
 وصو ر نالا نوک ود ءیشلاا

 یرفولین لزوک «شمصابقراروق $

 نامع توا قفومهکعا دلا ۱ 1

 ۱ ییا نوا رانامزوا یرفولین «كب
 ۷ | هنخروا یلغوا نانولوب هدنشا

 NNN e وہ كب نامع . یدشمەلبا موز آ

 یزاغ دام رای) لاحرد هنرزوا تبرفظم ۱

 «شعا طض درب وروب «(راصح 1

 ناممع .(۱۲۹۹ ء۱۹۹)یدش٭ہلیاہدلآ ی(لوک هنسا) هدبلآ دوغروط ندنلاحریتعم
 .یدشمهلبا قوت ندملظ هکدمروک یتناها كمصخ ء هدنراهرام نوو «كي

 انف السا ءرانالوامیلست هنسیدنک نوحما یتیدلوا قداس هجرد لوس هنیزوس طق#
 .یدشماع ولو هدهلماعم

1 ۱ 

 یسسایس یاهد نزاع هام "
 اس رکف وو مساو تیاف كب نامثع

 كنتموکحقوحلس هدنفا رطا . یدکلام 4ن یس

 یضاقنا كتموکح فصعضو جبر وک ینغیدّتوط زو هضارقنا هدنروص رب یشردب

 سا تموکح یہ نامعطقف :یدشگ وشود 07 ترکی لقتسم هدنرزوا

 .یدیا رادنید هدتياغ كيناع ؛یدلکد تنطلس صرح زکلاپ بابسا ندیا قوس

 كرلەقىلخ كلبا «راسب هفلظور سدقم نوجا یسدتک عا مملو رشت یتمالسا* ۱

 یت تو نصف

To onsوفن سے جس  

 یا حص ج چا ھر کتب



 یوم خیرات ۳۳۲

 سا كنساباب كب نامع هدنساننا نقآ رپ نلیدیا ارجا هدنراوج ( یو ) «هعفد

 دینا هلبا ینایزعو فاصوا «شُعیا فداصت هشواح همصمص ندنراشادقرا جالس
 ا قوفهد رزوا یدارفا یتسعم كى ناعع .یدشلوا قفوم کلا بلج هو

 ۱ . یدشم لا ۱ رحا یرتات هب ذاح رب نم

  ءردباتیسنا هلسکره .یدردبا تباعر هکلهداس هدنعاضواو راوطا ولرد ره كب نابع
 الصا ندرلنا یتفایق . یدرو ولو هدهلماعم یک تسود هداز ندرادرس هنیراشادقرا ۳

 E اطا كنتیعم هدنشاب هفظو طقف ؛ ید ترا یاعولو یتثاف هرلنآ هلس ہو رہ ۰ زا درہ |

 :e یدیا هداس ك یفایق فک نامع .یدزامروط یرک هدندنزارا تدش نوجا ا

 . «یدراراص قیراص ر ضارب هاشم هب یناسارخ جات رک شو رسر یلص رق قالراو ىە

 کک یعومج : یدزآ كب نور كن نامہ .یدرک ناتفق ر شینک هدرللاح یٹٹسم ضعب
 ١ هلا یدارفا قبعم یمئانغ ییدتا هداآ هدرا رغم ید ز اله گول و ون نو وت هللا رکراب

 ۰ یدزالاق یلاخ نامزرب چسه ندکع ا كلسا هسک یھ كم نامع .یدردنا میس هنس رلن ادنام

 ]1 یدزامروط یرک ندکمر و ینهسیلا یهدنسهقرا هسردنآ باجسا تح «ردبا مدراب هآرتف

 ۱ ا یدردہاذاخما روتسد هتناک رج قیقح صو تقفش را ها رقف قوجر نوکه نامہ هدننوآ

 ۱ 1 یدرلہا دنمەصح ہدندتب رفظم یرلنا نا مشق ش یمانغ ز رکاب هن دارفآ یت وعم ثب نامع

 ۰ ردا هرک اذم ی اوحا سٹالکآ ی دصقم ۰ رالب وط ی دارفا قیعم لوا ندزامالشا هرثس

 وروق هدنلآ كب نامع كب دنک سک نم هل روص و . یدرالشاب هشا یغجا ای اک رو قاوب ا

 . ندنکوک و ناج نوجا كا دلا یدصق٭ نلیدا وزرا یلوصو قرالوا عناق هنفیداموا تل آ١ 7و

 ا ئلراکادفو تقادص كنتسم هدنسهاس كما تکرح هل روص و كب e یدردہا تمدخ

 ک یغیدناص قداص ءزعا كر اھدرب ناک ییدتا دع تسود هرک رب .یدردہا باج

 .یدزاع ولو هد«مش ر چیه هدنقح

 ۱ العرا وا + یدشموم ںوزوک:یواخ لام یزبق كنبلابدا خسیش نوک رب ك نامع

 کب نامع تالکشم یکیدتبا عاقا كنیلابدا هده « قرف یهدننیب یدنک ا خیش ٭ ارابتعا
 ۱ شا ka قرالوا نازوس هلا یق 2 و لو «هنس کیا «یدشمهمر وج ندنمنع

 و هنادومسم كردیا جاودزا لب | ن 1 لام داس 4 شلوا رثاتم هدنجما بارطضاو هشیدنا
 ۲ ۔یداغم لا زاما:تاخ

 | رفظمایرذک ۱ .یدشما مع هدهلیتراسج ربارہلقلوا رور منع یزاغ نامثع
 1۳۲ ا )رد یك یدک داپ ننقل راک ادغ: كنبدارفا یتمم «یا
 ۱۳ زارحا هدنسهاس یسالوا كلامهدارق تعرس رب كوبوب و .یسغا داتعا هنتوق
 ۱ هزافارب نادم هنسعا ضرعت ور اد تفور چه كب نامع . یدشم

 فا ۱ ۰ شموف كسزاغنامع.یدردا ضرعت هلنروص نیقصاب «ردک یدک اعادهننمشد
: 2 

  «یدراشروق یا تناہا هکب ناغع یماح راصح رای ہلیا یکاح كجهلس ندنرل
۱ 
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 ردق هنسهب راح ه وص وف ءیرود ور أرالنامع

(ITAA ۷۹۱-۸۱۳۰۰ ٦۹۹ھ( ۱ 

 .ندیا لالقتسا نالعا هدلوطانا ارکوص ندنضارقنا كراقوحلس
 زودن وک ندنرلشدراق «كم ناهع . یدبا كب ناّهع هدیر ندرلکب

 .هدنتعمكلورغوطرا یسابابنکیا قجوجزونه .یدیا کویوب كنیتایوراص هلبابلآ
 نانولوب هدنسهرادا كنساپاب . یدشمشلا هنشاظو قلنادناموق «هبهبرح محارم

. 
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 ر دشالب ال وق هدایز كي یسامشدل هه اظووب کب ناعع یتعضوو لاوحا كسضارا ۱

 11 ناطلس) «یزاغ لورضوطرا نیدلاءالع یم رب یرادمکح قوحلسهقق اف .یدشم |
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 ..وس)یرلکدید(نوس زابه)گلرام ور هداروا لورع وطرانامز یيدر و ی راوج(ی وا ۱

 .یفیدلوا طاح ہلیراەعلق سنازیب یفارطا كنهصق . یدشمشارب هنسهصق (دوک "
 .كب ناهع . یدشلو تصرف ائاد نوجما كنا هراح هلرامور یزاغ ناغع هلتهج |

 هبراح ہلرایلسنازیب نوجیا نیمأت یتنوکس كنکلع نامز ییدک هنیرب كنساا
 اهد یسهنارواکنج یایازعو یقاصوا كکی نانع . یدشمالاق یلاخ الصا نو
 "ًامبط كنسیدنک یراشادقرا حالس نوتوب كکب ناع . یدشلدیا ریدقت رانامزوآ
 .هدن ر ندرلهراحم ءلاخسم هسوک یهاح (ایاق نم رخ) یتح .یدراردیا ریدش یتشاف |
 .ناّمع هدر قحایالغاب توادع یشراق هنہلاغ ء شمشود رےسا هنل تکی نا

 -هدیتماللسا ارکوس اھد . ٰیدشمالرا هقفد رب ندننای «شعا لاما د

 رب رکید . یدشلوا لخاد هنیدادع یرانامرھق كوبوب كلا كغلبلناع كرديا لویق
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 ۱۷ ٩ دلج «یوم خیرات «قیفر دحا
 ۲ ]ا

٠ 







 یرمع خیرات ۱ ۳۸

 لوفشمهباتالداح تدم نوزوا یشراق ہرابلسنازیب هدیلوطانآ  رایقوجلس
 1 | لب طقف ءراشممتک هدوجو نانا یلبخ رب ہدندنرظن هطم تدمر ار هلق ولون

 | همهدیا لاصحتسا هجیتن رب چیه ندنراتربغ یکءدنصوصخ قمقیب یغلروطاریعا
 ہروطاربعا سنازیو قوجلس ءراشمتا افیا رابلناع ہرخ الاب یبهفبظو وہ .یدراشم
 ۲ ۱ و هك تور ى < ںارا یضاقا كل

 9 «رهماه مےس ١ دلج 6 یخ را هسامع تلود ها زقوا را دلح رابخالا فاع

 ء نەدالاص و نوژیم ےس ٦ دلح ¢ یخ را هسامع تلود 4 افرو س ۱ دلح ¢ یخ رات هس امع

 ۱ .یغولاناق هیمالسا هعدق تاکوکسم ءدیحو دمحا ۔۔۔ ۲و۱ دلج ؛هیمالسا مییانص



 ۳۱۷ یرالنامز كوص كرل قو جلس « هءدبلص تابراحم «یرلہق وجلس مور

 یراسف شب كا لا و كارلا ىا یر ازای

 مادختسامور هدنساشنا یتابم ای کا «راشلآ ندرایلسنازیب ینماسقا ضعب كتاسزت "
 یجردت یریئأت كنسیرامعم سنازبب ەهدشالقای ہی(ہبذیطنطسف)رلکروت .یدراشّما |

 .یدشم ہلا دیار هدر وص ا

 )۰-۱۱۹۰ ) یارس ناطلس هده وق یرامدبآ لزوک كا كنسیرامعمقوجلس

 یهرانیم هجا ۱۲۲۸(  ) یعماج ییرود « یارسناوراک « ( ۰ ) بک مماج ٦"
 كس قافوا راس اهد و( ۰ یر اطءتحاص ؛( ۱۲۷۲ ) هسردم ی لھچربس < عماو ۱

 .ید رابع ندرامدبآ

 . ردمدق [ ییدلرب دتا اشنا ندنفرط نالسرآ جیلیف یجنکیآ كنار ناطلس

 الماک یز . یدبا طاح هلرلنوقلاب فیرظ هدنرزوا رلنوتس ےسج هلبتقو ینارطا كءارس وب
 ٰیغیدلوا شلدا باج ندنارہا یمظعا مس ة كراراکتمنص ندیا اشنا یشوک .ٰیدشعالبا ق

 فر ےک نارا ہدایز كا هدنس رامعم زرط نوجما

 ورخک ن دلا ثابغ یجنج وآ و اشنا ندنفرط دابقیک نی دلاءالع یجب «یارسناوراک

 .(۱۲۷۸) یدہا شادیا ربمعت ندنفرط

 يا ای ا وج ٹر یک قر عا ےن 0

 رایف وحل۔س هدهس وف .یدشم٭ا قرت هخدلوا تاحوسنمو مس

 هدوح و راواق فرط تیاغ اعوا هنرزوا نی هدراعماح نلیدا اشنا ندنف رط ۱

 هدایزكب هدنارباهلیصوصخ .ردهدنویاههزوم یسهناد جاقرب ندراولاقوب .یدشلیتک |

 . یدرلشمهلبا قیبطت هدلکش رب فیرظ اهد رایقوحلس ینلاحعا یبچ ندیا قرت
 یرا راکتعنصیقوحلس .یدراشء اب هدنلاح رلەحوا شو اتوا یراسضح رام ولس ۱

 هجراپ هحولو ارکوص ءراردیا لامعا ہدنلاح هحولر وی وہ هدکنرنعالوانیبج ا"

 ہل رلذمح ہدکنر فاتخ ہلیاەجو كج هربتک ہدوجو یمسر یرلکدتسرا ءرل رسک هحراپ

 ی راقاءرآ كرلهح راپ ڭرەروس جرخ هقدط رب هس ر دوا كنسههدعب .یدراردیا جن ُ'

 قمالپاق هلبا یبجیرامسق یرک | كرلانتالکشمكوم و لا هدصوصخ و .یدراریتاپاق  آ
 یراقدناللوق هدرلبنج كرابق وحلس .یدرلشلوب یالوق هدكنورایقوحاس .یدیآ 1
 .ضاس.روم «یوام و وق ايو :یدراو كر ترد ك

 تفارظ رب یقسقح هدرلاش هلراشح یرلکدتا لامعا هدزرط وہ رلبقوحاس

 ید رلشم رب ک هدوجو ۱



 یوم رات" ۳۱۹

 | هدلاحیراقدلوا اح یفاصوا یکوہ كرابقوحلس

 <2 كتموکح یرلالوا راجود ےضارقنا
 7 راچودەضارقنا یننم وکح كهاشکلمهدنا رب یدشلک یرایاندقلقوز و ق هدنسهسانس

 ۱ اک ول یدشماللشاب هک ا ا یارجا هدهنغلناطلس هينوق باسا ندیا

 1 ا | لامق .یدیا یسالوا یراح كنل وصا كلکی هرد عون رب لدو ؛پس هنضارفنا

 ۱ ۱ دع قلطم رادمکح یرایدنک رلبلاو . یددوجوم بتا ُهلسلس رب اندام ہدننیب

 1 " كرلکب یحاص تماعز ءەجنلیدیبا صبقنت هلروصو یذوفن كناطاس :یدراز وا
 ۱ ا ٢٢ هنیرلرهش ہک . یدشملسک و ردق هنسهجرد لالقتسا !یرادتقاو تج الاص

 ۱ f ہرایشراج ءراربلا کرو ندەعتما

 ۳" یرلقلنادناموق ود را« رل رايا بصز یضاقو نعت

 1 ۳۰ هحنلک هرازاطاس . یدراردیاهدهعرد

 7 قمر دداب هزاب ہلا تازانتما ید زکلا ی

 لادن قوحلس .یدرارونولوب زا یقج یناکوکسم قوجلس

asكروت لصا هدانا یتیدلوا راچود هفعض و  

 ۱ صرقنم قاتناغ قوحلس ندنس وہ . یدشم ہا هظفاح هن ینتناتم یتلم

  هدندوص رب لمکم كب رابلناعع ندنفاصوا كنموق قوحلس ارکوص ندقدلوا

 ا . یدرلشعا هدافتسا

 ۱ وا اشنا هدهقطنم یهدنسهرا (هبنوق) هلبا (مورضرا) رہ در ریب

 13٦ دراج یتتهام نیع به یراهدیآ قوچلس ناو : 1

 و بلح هصاخ ابو ہیەیروس یک ینیدلوا یریئأت كرابنمرا هنیرزوا یرامعمزرط

 ۴ یدنغا ا یارج اهدرارهشوبهنیرزوا یراهدنآ هرن وق هلدسح قلنفای هسرارهش

 ا۳۰ ا تماقا تدم لح رپ هدناربا هلرلکرو « هقشاب ندنوب
 ۱ 9 كوو هدنرزوا رایقوحلس هدیعبانص نارا یب امہ زرط نارا قالوط

 ۳ ااا قوحلس زکلای هینوق هدرود وا اذک .یدشملبا ارجا رأت
  تیدلالالج هليا یزیربت نیدلا سمش .یدیا ید زکم رب هدنامز نیع «یدلکد
 ۱ ا یارجا هنیرزوا تموکح نوتوب « یواوم نیا یرلکدلیا سبسات كنیمور
 ۱۱ وا یراقدلوا طاح هبا یفلدوطاربعا سنازیب رابقوحلس هلصوصخ .یدشم با

 یٰمارەفنا بارسا لرھبفو یس



 ۳۱ یرلنامز كوص كرلبقوجلس « هیسیلص تابراحم «یرلبقوحلس مور ۱

 تعارز«برح هروک هنباجما كلاوحا «رارویبدیا زارہا تمیبطرب هنایفاصو تسبرس
 .یدراروبهلا لافتشا هدهلعدانصو

 رەیکوہ الود نودنارت رب ندیا تحاسس هیلوطانآ هدرصع ینشپ نوا
 نیلحاص . ردرامدآ لاعف تیاخ رلکرو » :روسدبا ری وصت هلتروص وش یرلکروت

 ۱ نا . راردیا تعانق ہلشرب زا هدرلیوک «راراقلاق ندنک ربا

 لا «تدوغو .تآ شندوروقهدشنوک «كعارب نیما

 ندنوا ووا ی اور | یحو وس ۵ھ وم ءموزواء رب

 چرا ییا ندقوماب یرلباوئا ءراردیا تعانق قراباب جامالو

 سامر یلکروک هدهتسواالا .رتیا ردق هراق و وطنولواتا

 ندر وماب رانا ہدەسیا فضخ ردق هن ره هسلاوت .راربک

 .ردراو یرافیرظو لزوک تیاف كرلنوب . ریابهدا هظفاحم

 هدقلشو ايو هد رح .راربک همزیجردق هسرازد ءهنس راقایا ۱

 بوالبوط یراباوئا نوا قمالوا زستحار ندهسلا

 .«رارایوق هنحما كن ران ولاطناإ 0

 هدایز كي ء ردا تعانق ہلیش ات تیاغ یرارک راب كرلیقوحلس

 لزوک كا هنیرللب . یدرولوا مشتح كب یراتفایق برح .یدرلیا تر ح هلتعر 8
 ء رارروطوا یک رروطوا ههنلادنص ر ایوک هنیرارک ۱ ءراراقاط یراحالس ا

 < یعراق ء قوا روا كرلیق وحلس . یدرارشناللوڈ هصمق اعاد یرادک 8 ۱

 یرلقوج رب . یدنرابع ندزرک یلاعوا یزوبوط .« یلیاص هصیق هدرو جیلیق
 هنیرلرمآ هارکسع . یدراراشوق قراتآ قوا هدنرزوا تآ « رارنالاوق ہد و ا
 «زامقبچ یراشبط ندنیما كنيرمآ درفرب به . یدیا هداعلا قراخ یراتعاطا |

 هدنسهاس تعاطا تک نونو رافوحلس . یدردیا اره یابح هدناحش

 هغلنوعرو .یدرارلیا تک رح ہناراکسومان اعاد هدهنانح تالماعم ءراردہا نامت

 2 م رارونوروک رطاش و نش نداد یک ئراقالوا لمحتم هج رد وص

 ۰ یدیا لمکم یرلهشد تبالص . یدراردیا منرت یرایقرش قلنامرهق رانامز
 رب كوو یتواعم هبارقف ءرارایا تکرح هناهاوخ ربخ اعاد یشراق ہنیرکیدکیا
 .یدراردہا دع تالش

 نر ق
 (ردەدتویاھۂزوم)

 ار و یمن ے یج



f یرم حیران ۱ ٣٤ 

 ۱ یهدنرافارطا هدنف رط تدمو رابف وحل .یدشههلاارجا ا هدهجردقجاب ولوا

 | یرصنع قوح رب كتكلم هلبا هطساوو ء راسشمریدتبا لوبق یتیمالسا هییلاما
 ۱ یتتس««كلام | و نسح كنافودایافو ادکیربف ايك ۱ .یدرلشما قاح ا هنیرایدنک
 ۱ ا شخ تفاطلرب < نسح رب هدنیراقرع هلتهج یرلکدتبا جاودزا هلب رانبداق
 01  قفداصتندنراب | امورونان و هدرلرهش یر و درا فوم

  ACNیراتقد رظن < ایا یرلکدسا ئل اوکنه 

 رک راتبندم لوهج هجنرابدنک 7

 ترم ندیا رارف ندنسالمنسا ریکنج
 هسا یرلعا احتاا هب(هسوق) كنساملع ۹ 7

 هنسقالخاو هیرکف تایقرت رایقوچیلس . یناوکس قوچلس
 .یدشمهلا ارجا ی ر عفان (ردهدنویامه ۂزوم)

 سس قر

۳ 
 ےک

 7 مات ٹا بر کس غرب

 ۱ ور نل.ردنوک هلا هبص وص# ترومام هناخ لوغوم (۱ £۲( هد رصع یجنج وا نوا

 | یجزوقط تاذ 7 .یدشلدا مدق هن اطا س قوجلس ءیٹمايعوا هب هس وق هدن دوع :سکورب

 ۳ تا نور ات تو یجنکیا كسى هد حال یت ا مدق هب یثول

 ۱ 8 اطلس 1 قلوا ندلپسن نا 1 یا قیوشت ا یا 17 فا

 | | ندرلمور ابو رلینمراكنیااها نونو ,یننیدنولو مالسار هدنوا هدتکلم «یغیدلوا قجوچ رب
 س اک اب ك هدنقح یسلاما لوطا سور ور .ىدشمەلىا نامرد ینغیدنولوب ترابع

 ١ .یدشع ولو
 ۱9 (۱۳۲۷) یدشا تحایس هدهطوطب نا هدیلوطا ۲ ارکوص ندسکورور

 «ردرهش رب طاع هلرلغاب ینارطا هدیضارا رب قالوصو عورزم تراغ» : نکردا تم لدهسوق

 یس ردق قر ش شادی 13 لدنفر ط رل رق وجلس هطوطب نا . یدشمهلبا ر وصت هد

 ` قسم قارور قاتەر ہرزوا كا لوبق یرلداباب هدرهش مھ هقشاب ندب و و

 . ردشمزاب کیا

 رلیق وحاس ہدنتادب رصع یحدردنوا نت
 یردفابف و تاداع كربرف یس

 ۳ .یدراروس دیا لںکفت موفر 3 2 ۸

 راج و عدیانص ء رلروییدبا انب راةعلقو رارہش هدتکلع نانولوب هدنرلهرادا دی

 ۱ امن 2 یراقدنآ هدیرزوا یو تسدم ط مو . یدرارو هللا تربع هتسمهلب رايا

 ۱ درو هداس تیاغ . یدروسع ولا تدکلرواکنج «ندب راتععط یرطف یرلنا

 رب تست



 وی یرالنامز 4 وص كرلبق وجلس « هيدیلص تاب راجم «یرلءقوحلس مور ۱

ET myنی  
 ۔وم هد س ماوفا یت ورو لاول .یدیا ںدسحج

 دوج وم طابرا هدنش یلاها . یدشمهمهدیا هلازا ولردرب یفالتخا تیسنج دوج

 ۱ ىلوطاا نوجا ینیدالوا

 ۔هدیاهعفادم یخ رایدنک یا وا

 لیکشت توق رب یلیوط كج
 فاتح و . یدراشمهمهدیا

 ندیا طبر هنیرکیدکی یاوقا
 .یدا یتوقالتسا ءتوق هناکی

 | .ردشلر ققلخ توق و طقف ۱

 هدننلآ تک اح هدایز ندکم 8

 و قلخ یلوطانا ۰ یدرژآ

 ۔ وا راحود هسدادتسا كیوق

 عفان كانوجما یرلبدنک «هحلل
 ۔ردیا حهجرت یم رکعت نالو

 هوس كرالسئازس الثم . یدرا

 راد الوا رکلد ندا

 هنغاعوق رادقوحلس لاحرد

 ندسس و هتشيا .ید راثملیاا ۱

 رصعییا كرابقوجلس یالوط
 ون هدساع هلا ییاهایلرب تدم

 تی قالخاو تاداع «ناسل یرلاعوآ
 ینانییزت نيچ رب ندنراهسردم هسوق ریا رپ كو و ندیرظن ۹

 .یدشمهلا ارجا

E: 
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0 E 

۷1 ۱ 
 0 ۷ ا

 ں00
 ا کے هی

REO 0درا یا ون رسد  aaتین  Paws 

 طیب

 ھر 4ز کی

 اف و تاداع هلرابق ولس نالوا امرف مکح ہدلوطاا ہدرصع یجتدرد نوا

 یعامجا و یسانس هدعب « ساع ہللا ی دم برع الوا . یدبا هداس تیاغ یراتف .

 سح هدنرزوا رابق وجلس «تماقا تدم رصعییا مان هدیلوطانا «یربثأت كتا



 یوم خیرات ۳۱۲

 ۱ | :یدرون ولو ترابع ندنمسقرب تن ایکیلیک ك ردا دادتما ردقهزکد كاکب و «یدنایرهش (كانمر)

 | داع ندابکیرف یر .یدشلدبا تا ندنفرط ىلا رادنود :یلکب نابمرک

 . یدیا e روپشم هیهاتوک
 .یدنا هدنوق رب كجهدا ملن ردق یک ۱۰۰۰۰ یب ندیآ

 كلکب و .یدا (اسینغم ) یزکمو ترابع ندنسهمطق نیو ےک ناخوراص

 ٦ ۱ .یدردا دادتما ورعوط هزکد»

 1 .یدنرابع ندنسیلحاس مقر كن (ایراق) :یلکب انس

 ٢ وہم )ر۰ یادت رابع ندنمسق ر 0 (نوبس هللهه) هلن )اوو اا یس رق

 ٘ .یدبآ ندنرارهش

 هناحاس (ہوص.ص دیت وبور) .یدہا یواح یرهملق هلا رلرهمش قوچرب ؛یکلکب هرم
 18 . یدردیا دادتما ردق۔

 0 . یدبا هدنسانروا ثن(اس وغالقاہ) ءیکاکب قومطسق

 أ١ : .یدہا ہد(ایلیفماہ) ها OD هکت

 ۱ 1 .یدیا هد(یروزا)و (ایدہز یب) 017 وعاقیا) «یلک دیمح

 و رواوبو ها ماسقنا ای و تاحوتف 1 . یدقو یدودح نیعم كل راکاکب و

 ۱ ١ .یدرولوجوک
 هدگرلیلسنازب ادعام ندرلکاکب قافوا و ہدیلوطان ا ہدنسانآا یضارقنا كرلقوجلس

 ۱ یدردادادتما هع و یلحاس زکدهرقو ہص ص ؛یزکد راەطآ یضارا و ۰ ۔یدراو ییضارا

 ۱ ۱ احلاب ٦ یدا عات ہروطاربعا به راراصح و رل رهش نو و ردق هن (ینغاط سک زر ءدلخاد

  یدودح كنفلروطاربعا سنازہب زا لک و .یدبا ندلږقو (تسذا)و (قبزا) «(هسور )
 |هجرد كراروفکتو كرايلاو ندا هرادا ىرار مش مبات ےسنازیب ؛ یداکد نیعم هلیقال

 ۱ ءیدرازتا ذاخح ا ربھر یئیشرب ہقشاب ندنراوزراو لما 07 “سدا 7 و . یدمبا هنراتقادص

 ۱ قییضت ندفرطره ین رلیدنک هدیرلیضب ؛رارولوا است هرلیان مع نامز یرلکدەتسیا یرلضعب
 «هکیدراوقموکح موررب رکید هدىلوطا | تر تمواقم یثراقەترلیجنیقآ ینامع ندا

 ۱ یدعلدیا هطاحا هلا یرلکاکب كرون ندفرط رع قالارق و و ىدا یغالارق نوز رط هدوا

 الم تنواعم ند ےک هلتهج یادولو شلوا راچود هقمض اساسا یناروطارعا سئازہس
 ۱ ۱ .یدلکد نکم طا

 ۱ ۱ دیا یراج یر هدكراذوش یسایس هدنسهر زج هبش لوطا ۲ ادعام و

 ۱ ت 2 اف زونج هلا كبدنو ندیا تاقر یثراق هت رکیدکی ھدناما ےرس یرازکد قرش هلج زا

 | لوغوم ءلکد هل رلکب كرون زکلای تبروهج ییا وب .یدرارویدیا تریغ هبیکحت ین راهبراج
 ۱ هراوزندک هسدقم ضرا ہد(سودور) ندتهح کد .یدراروس ولو هدنایسانم هده رانادناخ

 ۱ هن قر ك لمالسا یرلهملاوش مهلازورهژود ناژ نس ( ۱۳۱۰ ) ندا کش نوجا هام

 ۱ اتا طق هراز ونج هاک رم کدو ہاک یغللارق سیرق ہدەوا اهد ,یدرارولوا عنام اا د

 ۱ ول :ەروس ارکوص ندکد تا ضرقنم یرلبہوبا رلکولع ہدیونج اهد ءروبدا لک

 ۱ .یدراروہولو مکاح ردق هتدودح ایکیلیکو»



 ۴۱۱ یرلنامز كوص كرلیقوچلس « هیبیلص تابراحم ؛یرلیقوچاس مور

 ۔ندنراتبقف وم كليا ءكب نانع . یدراشا تشت ہیەیوقت یرلتکاح كردیا قافتا "
 ھدنرلکتا(چیناموط) ءشعا تکرح ہد یشراق هئیرلتوق قفتم كرامور كرهنلتراسج

 راشخا هداروا كردبا طض ( یراصح هحعءرف ) هدنسهحش هراحم ییدلیا ارحا

 .یدشعا نون ی دلاءالع یرلتس رفظم و كکب ناهع .(۱۲۸۸) یدشمهلا تماقآ

 ناععنوحا ی دلوا راحود هاحاهم كراراتاو رالوعوم یر ندهوا نیدلاءالء

 تیعلع و جیل 6 عوط 6 لط ا 6 شلوا راودیما اتاد ندب واعم كکب ۱

 6۱۲۸۸ لوانو ۴۹۳۰۸۷ هدعقلایذ ۱۳) یدشمریو یناونع كلکب كرەردنوک "

٦ 
+ 

 ھڑرخ لو شلوا قفوم شفت لماع یتنطلس ذوف كب نامع اراتعا ندخمرات وا ۱

 هس یبا نوجا ییدلدبا دع عا رب ندنفرط رللوغوم ن دلاءالع ینجوا

 یسلدبا فلت هد رات نبع ناه ہد كنہالا ثا یلغوا «(۱۳۰۰) شلدیالتق ارکوص

 كدوعسم زکلاپ ندنادناخو .یدشلوا وع یادناخ كنیرابقوحلس هینوق هنیرزوآ
 ۔وکح قافواکهدنراف رطبونیسو یلومطسف هدوا هدهسیا شلاق یلج یزاغ یلغوا
 .كندلاءالع . یدشمهمدتسوک تردق كحهلسهدنا دادرتسا  یتطلس تے ء١

 _یسەحاس تلاعف رب یک هتناصا رتح ا 3ر کب نایاشای ہدلاحرب لقتسممب اذ «یافو

 .عساووب دل رلداخ ء راقلقیشیراف نہر وسمکح هدنهاک و درا لوعوم هده رصوا .یدشج

 ی روهظ كرلنادناخ یک یب دم اوطان | ء رازی یرلکدرتسوک ہدمقاذا ییضارآ

 هدیرزوا یخاها كئغلتاطاس قوحلس یرلووح رب ندرلنوپ . یدشم ا ام 1
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 هلا یومطس و یلح یزاغ ہدە8رصوب ..یدراشعا منع هنلکشت رلکلکی لنک

 ,(راصحهجهرق) «(کوا ناطلس) هدیزاغ ناع «روینواوب 6 اح هنسیلاوح ی ا
 رب قافوا هر نوا قلوا ترابع ندنمسق رب كن ینتبو اینالاغ « اکیرف «( رهشکی) آ

 .یدروس دنا لاتا كلکب

 راو كلك لقتسم ردق نوا اهد ادعام نیک یا و عبا هشرلیقوحاس مور

 :یدرلن وش یرلەحیلشاب کید

 :ایقوداباق یسا كاکبو .یدبا (هینوق) ارکوصاھد :(ہدنرال) یزکے :کلکی نامهرق

 براحم ردو ۰ ۰ یسهدوحومءون .یدا ترابع ندنماسقا انکیلیک یر و ا و عاقل هلا

 . یدریلہ ا راقیچ

 ۾ سیل و وتسام رک ) رھ .یدردتقم هنم راقح براحم ردو «  ۰ «یکاکب كانمرا



 یوم خیرات ۱ ۳۱۰

 ۱ « هورسخ کن دلا ثایغ رار هلاهنوق قرط بی قران ولوا مسق همسق یبا یغضارا «شلدا لح

 كن دلا ثامغندرلن و .یدشع ولوا كر هدوعسم هدهطالمو ساوبس ءناجنزرا «یرلفرط قرش
 کا ماود قوچ یموکع نوجما ییدلدبا ههش ندنسامولوم هدنابسانم ہللا یلاخ مرق
 هدنفان اطاس قوحلس نو و هدانا و .یدشلرو هنسهرادا كدوعسم تموکح نو و

 ہنتنواعم ینجا یرلشدراق كدوعسم « رل ثا ناصع راکب .یدشلک هروهظ راقلقیشبراق مظع

 6شغا تافو اونم هدنسانا رلقلهشغراقو .یدرلشمشیقلاق هنساعدا تنطلس كردبا تمجارم

 يوا زادمکح ندلاءالع یجنچوا یوروط كن دلازع ہنر

 | ءالع ندیآ سولح نج قوحلس 3 ۱ :
 ر ۱ 2 یا a 1 وک لوس 2 ا سم A ہں( ےک (ک ره سہو واس

0 

 ١ راذ ؟جارخ «شاوا لتخ "الماک یذوفن كراناطلس هدننامز طقف .یدیا رادمکح

 (ردهدن و اه ۂزوم) یسەہج واق ر

 اک قترا كتموکح .یدشمالشاب هغلو توق نوک ندنوک..یلالةتساكرلکب
 | لکشمو ءنیدلاءالع .یدننکم رغ كمریدشل رب یت راهطبار ناک هلاح رب طو ص ربع

 ۱۱۰ یدشلوا یرود كوص كرابقوجلس ینامز « شمریک یتایح ہلکا افا یهفیظو
 ۱ <رلشعا مادا ضرع هدحرات هنکهدرود و ہتشیا ثب نامع یلغوا هلا دم

 هۓیراوروس ء كم ناځع ہلمحزا .یدراشعولوب ہدقنواعم یلنخ ہلیراحق هسدلاءالع

 ( لوک« هنا ءاموقولکنا ) نوجما کمنروکسوب یرامور ندیا ضرعت یرب ندەتوا
 هلالداحم تقف وموب طقف ےہ سو ون هنیراصح

 اک وفکت(راصح هجءرق) ہلیا یب لوس ان 089 وص تدمر .,یدشمەم ریو تیاهم

۱ 1 



 7 ۲ ۹ یرلنامز كوص كرلبقوجلس « هیننلص تابراع ؛یرلیقوجلس مور

 . (۱۳۵۵) یدرلشمهلا فلت یتسیدنک « اشا مکح هتتناها قرالوا رکو

E۳ رواج (ن و ینکی سیل وا € 7  

 ا فوق را بود" ا رکپ سوکت

 حملمق و ندا نکر < یرلشد راق گرد كسواکک « ارک وس نامزر ا یدعلوا ۱

 راهعزانم ون راكب رلکب تیام« یدشعاروهط رارادف رطهدهس دلاءالاع ینکیا ہلا نالسرا _ ۱

 لاح و . )۱٤٤۸( یدرلشمهلا نالعا ناطاس یشراق چوا قرالاق باس هلرادامو

 كس دلانع الوا «شلوا لتخح تموکح ١ هرادا هدهحش «شعا ماود ردق ةت نوا

 تیروح هنرالدا نالعا ناطلس ندىکی اس ولا نکدآ ارکوص اهد : ( 8

 .(۱۲۵۷) یدشلوروک "
 تک رب راذکجارخەناخ رک نم یشدراق ینغلناطلس مور وک اله ارکوص ندنطبضكدادغب 1

 هننریدنک نی E ہنسا رس ی دل نکر هلا ن دلا نع ندبدس ول .یدشمهلآ ىق جات هرزوا ی وا

 نکر طقف ٠ رم دكردبا نیست ییهاورب ناملس یرزو 2 قلوا یا

 *یدثشلوا قفوم ہفغمراقہچ ند: کام یر دلا نع یشدراق | رکوصندقدل آ هنا أ ی موکح دوش نو و ن دلا _ ٰ

 تنواعم ندسیراقسال سی او یروطاریعا سنازس « شا احتلا هب( هينیطنطسق ) نیدلانع

 نیما یدک افشا ندیم ون ی ییدتا دادرتسا ندرلقارف سیا و .یدشمهلا بط

 هدس وغ ول و هلاب لئاخم یفلخ كسب او : یدشغعا و ینغیلکت 7 كر دلا نع نوجا ینیدالوا ۱
 ندننالمامم ضعل كنب دلا زع یح ۰ شعا چک ره هل ر وص نع قراقروق ندنضغ تا وک اله"

 «ن دلا زع .یدشم ر دا سا هنب راصح (سو 0 رار هل۔ ۔هلُلاع ینسیدنک نوا ییدنل همش

 .یدعاوا صالخ هدتماس 1 رفس× ن دلا ارحا ورغوط ه هينیطنطسق ثناخ هک رب ندب راران ات < ره

 هد(هنوق) هدهرص و .یدشمهلا جم وز هدی زق هنسیدنک ؛شلآ رار ی دلارع ناخ هکر

 ندنفرط ہناورب ںاملس هلن ما كناخ اقا یفلخ كن وک اله 6 نب دلا نکر ندا تنطاس یارحا

 رادمکح ( ندلاثابغ ) ورخک یجنچوا یلغوا ناولو دنا ترو هنر < شل دنا لتقا

 شا نیست یصو ر ه اطلس جنک كردہا له ہدانئاو ی-هحوز لوط كن دلانکر .یدشلو#

 ۔امعاو تبنما كرالوغوم ؛یىِیبصو ورک یم هدنلآ كزرصو و تدم یلمخ تموکح

 یمیامالوا قفوم هدرفس ر ییدلبا ارحا یثراق هنناطلس رصم طقف «شلوا قفوم هبلج ید
 ہدورخیک یجنچواو مادعا یسیدنک هنرزواكب و «یدشم ر و تاماس هنسلدہا ماہنا هلتاها

 ندتصرف ك دم ندنسهلاع نامهرق هدهرص ییدتا نابرج تاعوقوو .(۱۲۷ہ) یدشلدباملخ

 كجا سالحا هنتخم قوجلس یر ایوک ندنرالغوا كسواکیک نیدلانع یجنکیآ هارد هدافتسا

 لوغوم دلدوعسم یلغوا قیقح كندلازع هلا ورخیک ن دلا ثايغ یجنچوا طقف .یدشمهتسیآ

 یر زوهلا ناخ زوغوا یلغوا تباخاقاآ نوجایلح كاهلئسم هننرزوا تعجارص هاخ هقاا یلاخ

 هل روص نسح ندنفرط تاذ کیا و یسەلئسم قوجلس . یدشاردنوک هاش ىلع ندلارخف
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 یه كن رلاءرمع ۱



۱ E E یوم خیرات ۳۰۸ 

 ۱ وکوس «قالبایی راف رط (چساموط) هلو رغوطرا قرالوا نوع را ادنو

 ۱ Eo قاقواو كلو غوطرا .یدشمر و قرالوا قالشف هدیسلاوح

 1 اوح و .یدروسولو نک اس رلملسنازس هد( راصح ه>هرف) هدا ثك هبهات و 9

  لورغوطرا هدلاح یرلقدنولوب عبات هنناطلس قوجلس رامور ناروطوا هدیل
 ۱ تمرو تیاه هتناحاهمو كرامور «لورغوطرا .یدرارویملاق ىلاخ ندععا جاعزا

 1 شما طض ( یراصح هجهرق ) هسرزوا هدعاسم یفیدلا ندنسدلاءالع نوجما

 ا دنسهرا ( رهشکی) هلا ( هسورب ) كرەلیدبا بص نادناموق هنیراودرا قوحلس

 ۱ یرانا شما زارحا تیرفظم رب كوبوب یشراق هنیراودرا قفتم كراراتان ہلرامور

 | قالراپوب ؛هجنلآ ربخ یرفظم یکیوب نیدلاءالع .یدشلوا قفوم هبیقمآ ردق هزکد
 ۱ لردیا هیمست (کوا ناطلس) ینسیلاوح (رہشیکسا) هرزوا قلوا یسهرطاخ تیبا
 ۱ و ینیدلآ قرال وا ا حلق كل و عوطرا هتشا .یدشمهلبا كيلع هلو غوطرا

 ا یدشلوا یسالتعا ٌطقن كنمراتطاسو تک وش «یروهظ داهم كرایلناثع ءیضارا
 | لغوا هنیرپ (۱۳۳۷) نیرزوا یتافو كدابقیک نیدلاءالع ا
 | ادا قوجلس « شمع (نیدلاثابغ) ورسخک یینکیا رر

 الا ٹاغ . یدشمالشاب ہدرودوپ هدیرلالواراتفرک ہراتہولغم یلاوتم ہدیلوطانا

 ۱ هداعلاقوف هنسهحوز ییا ندی رل دس سر نان یدہا یلتم هتهافسوقود

 نام كت کلم هدننامز .یدنا ربخ ین هجرد وص نانو ام و

 قیوشت یتلخ ندا ناصع رلش ورد . یدشمالشاب یعالع كلزمسنہ ون ہدنف رط یھ

 | ادارک وص تدمرب .یدراشمهلبارومحم هکمنا تعجارص هحالس یدلاٹابغ ءراشمتا

 ۱ ۰ ۱۲:۳ یدشمروا هرضر یحشرردلوا هنذوه كرلق وحلس یسالشسا لوغوم

 ةوط هنن رلف رط ناحز را نوجا عنم ینسالشسا تكننودرا لوغوم نیدلاثاسع

 :امالوت هراح هقشاب ندتعحر یثراق قم توق كنسودرا لوغوم «شمهلب رلبا

 ایج با نمشد تمواقم الب یسلاوح ) رکدوایذ )و ( طالخا ) . یدشم

 ۱ ات هلا یتموکح نوتوب كرەردنوک رخ هنناداموف یسودرا لوغوم نیدلاءالع

 ۳ واناطاس قوجا مور ارابتعا ندخمرات و ء شمریدلس ینکیدتبا اجتلا نی رلیدنک

 اک تکرح و كس دلا ثاغ رلکب قوح 8 یدک هتل ا لوغو



 ۳۰ یرانامز كوص كرلبقوجلس « هسلص تابراحس « ی زلدق و جاس مور ۱

 هلوصح فالتخا و كازستراسج هدنسهرا یسهلسق یافو ء(۱۲ك۹) شلوا قرغ
 رادنود «یدغوط نوک « ناک تر وغو ءیلغوا ترد كهاش ناملس .یدشمربتک

 ناک ةروغنوس ندرانو .یدشمامالوا لصاح فالتناواردر هدنسهرآ لوغو

 هدیسیکیار کید «راروبهتسیا كمردنوکه نیرافرط مزراوخ ییهلبق یدغوطنوک هليا

 وا یتک رح و رهوشوو

 كرت ءرارویدنادع سر

 و یەعود ہری یراکدسا

 ۔انم وس .یدرلروملیا

 رب كەل هدنساننا راهش

 ۔ وا كهاشأش ناہلس

 1 هتسیا قلوا میا هن

 < راشمرہا ند ەلسف ار :

 كنلوطانا هليا هر

 هنرلفرط قرغ بونج
 . یدراشمشلر نو

 i شدراق ترد اڑا 0

 | لوا لصا فقالا ا
 _روبحم هغملبغاط ہدرانا هک

 _ نیکت روغنوس :یدراشلو
 2۰۰ هد لو غوطرا هليا رادنود ءاراشنک هس زافرط مزراوخ یدغوط نوک

 .یدرلشمهلیا تدوع ء(ناجنزرا) هلیا یتلخ هلئاع ردق
 وضوط«رغارکوص ندکدنک هتي راش یره تارف لورضوطرا ليا رادنود . 8

 قوحلس « هودرا ییا ندا هراحم ا رب «هدوک هتاور اب اپ «راشعا هجو ۱

 نوجما یراقدلوا روسح ًاعبط هد یسکیا یدراشلک تسار هترلودرا لوغومر ۱

 دا < راشلا مازلا۔ قرط نالوا فمض كردیا كارتشا هرم لو
 ترغ كنیراقفتم کیو نیدلاءالع .یدرلشمر دنازاق هنسودرا ندلاءالع ی رفظم



 یوم خرا 0۰

 ۲۳.٢۷۲ یتادم برعو ناربا ےرزوا یراترجاهم میل وطانا كنساملع
 ( .یدنعلوا یردات رب لو و هد ةساس کت رحاهم» یک ییدلیا

 اک نر طرلایاروامالوا هلرهلیرابا هدنتلآ یتسایز كناغ کم «رللوغوم
 ی رلتم وکح مالسانامز وا .یدرلشم هلیا لاغشا یک ام كد و ی رادمکح مزراوخ هدعب

 هفللخ ء دمحم . یدرارونولو هدتعضو رب لیاعم هکغا هراس هلیر رو قرفتم

 ۱ ۱۳ ر الع كيلا نیدلارنصأن نودا هب راحت هلی انا صال
 ۱ ؛رصا :یدشمهلبا ض رعآ هدا اوہ هنکلام مزراوخ ءناخ لاک م .یدرومم

 نهنداح و نوجا یيیدمتیا كاردا ی ەکلہت ینحالوا راحود هلسره كر وقوع

 ۱ طیض یرملایاروام رالوغعوم طقف . یدشمتا دع عفان تیاغ نوےا یس

 ۱ 1 رب ع سا 1 هن قوچلسو 0 کوس نی

 ۱ 1 Co یالقثارب كو وہ هدمالاسا ماع و هر بر .یدراشم

 |24 قرت ءاراغب قترآ ی انار ناخ اک ۰7
 سم 5 و بالتا

 ۳ و ا طض ھت ر ناهفساو

 ےک لوغوم یمسقر تے نشر 002 و هددرصوا . 8

 : موطانآ هدرودو .یدرلشمسا ترحاهم ہی وط ان ا ند رلکدمهتسا كمسا لوق

 «یدروملب اهظو اع ین ران ادناخ یم هدیسهفاک ءروہنولوب یرلهلس درو قوحر هدم

 اياق ندنسهلئاع (یقاق) ء ہک یدراو هلق رب مدنجما رهلسق ندا كارتشا هر جاهم وہ

 سا : شنا هل ون ی هک كي یللاو هدنتیعم كاش نابلس ییغوا كبلآ

 ۲ فا اياق و ءیدح كنمزاۂ ناّمع یسسوم كنناداخ

 ۱ کک وس لالح هلیایسلاوح مزراوخ «ناغزیکنج

 ۱ (لاتسنمرا) ربارب هل یسهلسق «شمقیج ندن رهش (ناهام) هدمزراوخ هاشناملس هدهرص

 هثس چاقرب .(۱۲۲۵) یدشمشلر هدنراوج(طالخا)و (ناجنزرا) كرهلک ہنیرافرط
 ۳ «شمالب وطی و توت هاو بز ری ا رک فا

 4 بقعل ی رالحاس

 ۱ 3 یر ندنراوج یسهعاق ( عج ) طقف . یدشمهتسا كع ود هنساصا



 ۳۰ یرلنامز كوص كرلیقوجلس « هيلللص تابراحم «یرلبقوجاس مور 1

 سقم هننرود كنيرلفلس یرود كداشک نیدلاءالع نالوا فلخ هسواکک
 كلم یرادمکح ناتسنمرا زمنا ردیا سولج ہنتخت قوجلس نیدلاءالع .یدزامالوآ
 عقوم چاق رب هدهریزطا «شلوا نیما ندتهج و كرديا تابسانم نیمأت هليا فرش

 ه رام هلاص نیدوعسم كلم یب رکبراید ندقترآ ین ارکوص ندکدەلیا طبض
 لالج یرادمکح نوزبرط یالوط ندنسهملق (طالخا) ارکو ص تدمر, .یدشمآ

 یسهفلخ رصم هدانا ب رح وب دابقمک ندلاءالع عدم مایق هب هب را هدهلبا ندا ۱

 .تشه رب بک م ندرارادمکح قوح رب هرزوا قلوا هدنتلآ یتسایر كلماک كم

 هنراتشاف هحددع كس راقفتم « داق .یدشلوا رو هفمشد راح یثراق هب فکر :

 ۱ ۱ «نشلوا قف ومه همفادم یت وج ا
 رولوالصاح یمئالعفعض «دقاآ

 ۔رہش (ناجنزرا) ء (هفروا) زالوآ
 ی رهش ( هیالع )و طض یر
 . یدشم هلبا سس ِ

 یت رشوناش دابقِیکن یدلاءالع ای۲
 ؛ یدشمهع |العاهلبا تاح وتفز ۱ 1

 هنوقو زوم اسا با
 ناولو مانع وکی . ینگ 8 ۱

 تقد لاک یغوح ر ندرار
 زیدلس ر اعوا هدزرط قوجلس هدرلارو «ءشعا نیز هلبامامها 1
 (ردهدنسهزوم روول) رم را 3 راس مرا ۱

 .نونفومواعهدننامز ندبسو .یدرادمکعر لضافو لداعتیاق ن دلاءالع ید 8
 قرالوا هعفدكلبا رللوغوم هدنرارود .كلیا كنتنطلس .یدشمهلیا هباح هدیتایبدآو

 ناهفصا « دنقرمس ءاراخم هلتهج یرلقدنولوب شما البتسا هیاسآ ین (۱۳۱۹)
 رامالسا ندبا رارف ندنسالتسا لوغوم هدنراوج یره هلجد هصاذ 8
 یرابتکمو یراهناخمتک یرلکدتیا تم ات هدن رانطو ءراشمیا احتلا هرابقوحلاسق
 .تاوذ و .ید رلشلک هنکلام كندلاءالع قراقار ہدنجما ی راشت | بیر كرللوُغ 5
 كروت ی هداطسویابسآ .یدراشع اترجاهم زار هد یسالضف واملع كركر وتە ا

 <... . ۳تا

 تاج بس ی جدو ےک

 ۷۰ ٦ الج " یوم خرات «قیفر دعا 1
«9 

3 



 یوم خیرات ۳.

 ۱ .یدشالشابهکمنا تهوکح یارجا قرالوالستم هلیدسما كعود هسنازس هدیولوا

  نوجماینبدنولوانالعا روطاربعا هد( هینططسق ) اساسا هسیا سیراقسال روده هت
 | ار مد« یلوطانآ ردوهت یه رلنال .یدشمهلبا تماقا راتخا هد(قسزا) هدوا

 .یدشلاو مقع یرلششت نونو هدهس راشمتبا وزرا

  كردپا هدافتسا ندنضارقنا و كسنازس یرثءف وحلس رصع یحش رب نوا

 وا هد رارېش فاتح كنلوطانا < راشملو نالوح هحاس رب نوجما یرابدنک

 ۳ راسنرپ سئازو .ید راشع ازاقتقق وام ادیشراقهس ا1 سنا زم فصضناروط
  یشداق هرانیتال یهدهینطتطسق « یرلالوا لوفشم ہلا هیراحم یشراق هنیرکیدکی
 | کت اهد تاقرب,یتقفوم الواقوحاس یرالوا رو «همفادم یبرلیدنک
 7 را لوطا ہدورسخک نامز یا دقمح ند(هنطنطسف) سونسک لا یاف

 ۲۳ تک اتهج ینیدنولو شما تافو نیدلانک ر یشدراق هداتنا و .یدشک رار

 اا بقد هدنسشراف هدهسیا شمشود هنمنع كمتنا هدلآ یتلناطلس ہینوق

 | )ا قاب كی ناموبءورسنیکطقف .یدشلوب ینالسرآ جیلیقنیدلازع یسمداز ردارب
 ۱ 1 در وطواهد(هنىطنط ق )و مخک .یدشم هلیاسولج هنت قوحاس قرار دلاقندان

 ۱ 1 چیک لا ر وطار: ایتح <شمهلبا باج اجو ہدایز كب كرللسنازب هح دم

 | سوکه لا ارکوص ندکدلکەب ىل اا ورک .یدشمآ یسهلماعم دالواهسیدنک
 ۱ هلی قوم ٹ كوراقسال هرام و «شمس تا ه رام هليا سی راقسال رود هه نوجما

 ۓردبا دلا ییومسک ها روطاربعا ا تبرفظمو سی راقسال .یدشعلهحش

 | .ىدشماشايەدنرلەشوك. رتسافمردقهنب رم ماتخ یروطارہء!عولخم ؛ شک تک ء(قینز))
 :۲۱۲۱۱) یدشمهلیا سولج سواکک نیدلازع ہنتخت قوحلس ہدمرص وب

 قیدصت ینغارادمکح كسواکک یغوج رب ندراکب نالوا نارمکح هدیل وطانآ

 ۱ 4 4 قیدصت دابقک نیدلاءالع یشدراق هلالورغ وط یسهحوم ز کلا ؛یدرلشع ا

 | یسهج ومع «شلآ یب( رقت 1ج ندنشدراقلردیا ام ینا ولو نس ۰ یدشم

 ۱ 8 اذا) ہلا IS 022 عار رخ هعوقو مدن سیر

 | هدرارفسییدلیا ارجا ہدنرلفرط ریز حل او باح طقف .یدشمتا طض ماك ان وغ



 ۳٣١۳٢ یرلنامز كوص كرلیفوچلس ء هيبیلص تابراحم « یرلیقوجلس مور

 ینکلام كردبا افتقا هنیرا كرد نالسرا جلف ۱۱۹۳(۰) یدشمّسا تافو ۱

 ہرزوا قلوا زک رص (هینوق) هور خك یلغوا كوبوب . یدشمهلیا میسقت هنس رالغوا

 نوزبرط « شمتبا نییعت فلخ هنسیدنک كرءربو یتسیلاوح (ایلبفماپ)و (اینوئاقبل)
 باق یرافرط ( یرصبق )و (هیطالم ) «هنامیلس نیدلانکر ینسیلاوح ہرصامآو
 طض كوص لا ندلهبوناعا روطارممیا ہلا یسلاوح ( هرقنا )و (هیسامآ ) ءتردلاا
 هدنفلغاص كنم رلاباب اهد طقف . یدشمر و مدومسم مد یت وم (ییشکشا) یارو
 ندلا نکرد« شما تافو نیدلاطقف « شلک هلوصح تافالتخا هد رنو :

 هليا یتقفوم كنبدلانکر رلەبراحم وہ نوتوب ء شمەلیا ماود ہیەلداح دوعس هلیا
 یتلئاطلس ہِنوق كرەسمتیا تعانق ہدەلراتقفوم و نیدلانکر . ید دم هج

 . یدشم هلیا احلا ہنیروطاربعا یا رش دوا رخ یو میک .داآ ۱

 بدقعت یتساسنیع اعاد یشراق هرالساازس نالوا طاطحا لام ءرایقوحاس

 ہراندیا مابق هتنطلس یاعدا هدسنازب .یدراشع ۱

 20 ےںارہش یراقدلآ ندرایلسنازیب ءراشمعا تنواعم
 1و نت فرشخک . یدراهمریدشارب یرایقوج 1

 7 ۳ طس ا ردو ۷۰۰۰ هدرا راح یيدلبا ارجا رانلسقا

 (ردهدنوباه هزوم) هنیرهش ( نوییلهمولبف ) یرلنوب كرديا هدلآ رب ۱
 سزا ییاها یتح . یدشمردشل 1

۰ 

 -اسم یک و قلخ .یدشمتبا وفع ندجارخ هلتدم هنس شب نوجما قمریدنیصآ
 هدهاسوب رارهش قوج رب .یدشمالشاب هکمشا لیام هرابقوحلس «هج دسیا یادق

 تاذلان نوا قلآ ینکوا كقاحتلا وہ روطارعا .یدشمەلبا قاحتلا هرابق ود
 . یدشمالوا یزئانر چمه كيو هدهسأ شلک هنسلاوح (هسور) و ین

 ارگ وک ند هطاتصم نلیدا دقع هلراملسنازس «شعرآ یذ وه كراو جلس قر ۱

 هدر, ندنفرط ورسخیک ہدسنازیب .یدشمالشا کلا یربو ندسنازس هک

 .یدشملر دتا رام

 و ها طض ندنفرط راسال هنطنطسف

 هداننا و . یدراشمهلبا احتلا هب یلوطان آ یاکداز سنازب 1

 نوک رب «شلآ یتاونع روطاربعا سوسک هلآ ءشمتبا لالقتسا نالعا نوزہ رط

 ساید ہد ہن



 یوم خیرا ۱ ۳۰۲

 ۱ -ال) ہدروطاربعیاہدم رص یبدلیا طبض ی( هرازهسون ) هدنسانئا نفس وہ یمسق
 ۱ اااتسودرا نالسرآ جیلق طقف .یدشمورو هنیرزوا هسوق هدعل «شلک ب( آ هکیدو

 ا, نلکهعوقو «شلوا عنام هنسم هلیرلبا هدایز اهد كنم رکسع ا یتواقمو .تدش

 نوجا رابفوجلس كما وحم ینسودرا سنازم هدهرامو نلک هعوقو هدنعقوم

 | هده ندروطارعا ء قمردقس یررا هعلق هروطار ہما نالسرا جلف طو .یدلباق

 ۱95 هدنسهدناموق كن انا هدارکوص تدمر :یدنلا یضار هحلص هلتروص قلا

 ۱ .یدشلوروک یرلکدهبرایا ورضوطهنبرلاحاس یرهن (سردنم) كنبرا رکسع كروت
 | راشعا زارحا راتیقفوم كفل قافوا یشراق هنیرامحاہت یکی وه كرلکروت رایلسنازیب
 کت ندنس ها تمواقم ًامط هلرلکلموک لهرز یخراق هتیزاقوا كروت هدهسبا
 هبللوطان ۲ هعو د رب زکلاب روطار گا هداتناوب .یدرادلوا روح هکملکح 12 کںال

 ۱ مک ۶ى زرہ ںیم تل سش نطق یک
 ۱ .یدشلوا لوغشم هلا

 ۱ ۴ ابراج کیدا تا كسورراب قیردءهرف تن لھاو 07 لب

 | ام رب ویو نوجا رایقوجلس هدیرود هیبلص *
 ۱۱۰۲۱ هکیدوال )و ( رهشالآ ) ندالوا ضورعم هتمواقمچمه رلنالآ .یدیا ئاحیتیہ
 | ۶ ۰ یدراشمرو تافلت هقدلوا ہدنعقوم ( نولفهکوسربم ) طقف « راشلوا لخاد
 ۱ 8 یتعضوو لاوحا یسک كسوقیورداآ هر هلسافو ثالواءا هدهرص

 ۰ ت رح هناراکتریص) ك ەےرزوا تل لدتو نالسرا جلو .یدشم ر دشدکد

 | ودق هنسلاوح اک ارت ء شنا طبض ینرهش هلاطتآ ) ہدرما لوا . یدشمهلیا

 | هسیا راەیحا قوجرب نانولوب ہدیلوطانآ .یدشمالاق ی اخ ندکشا راسخ عاقا

 ۱ کشت تموکحررب لقتسم قرالوا ریکلد ندنسا تنطاسبصغ كسوتنوردن |

 ۴ یدراشمتیا کے هنامیمص یشراق مرلکروت ءراشم لیا
 ۱ n ہدەدقسرزا ۳ ینیدلوا ندرك و یک تلاح كن هعس

 ۱ لاوحاوش . یدرولیدا ارجا یرلهلدام تنطلسو تخم كرهل ديا دانتسا هّشواعم

 ۱1 دم ەلیدیامکح هنخیدنولوب هدنسهدادا سنازسب كنلوطان قترا ًارظن هتبعضوو

 اک اف هداتنا وب . یدبا یراجیمکح كناطاس هینوق هدلوطانآ نوتو



 یس سن کت

 و یرانامز كوص كرلیفوچلس « هیبیلص تابراحم «یرلیقوجلس مور

 ہلا لەنواماروطارصا یتح .یدشلر وراورتاسویراوشوقتآ هدق ریس« شل دنا ارحا "

 زا رب ندنککنوا طقف « هدنناي كروطاربعا ء شع ولو هدنسوتانس سنازیب ربارب |

 « شمک _سابل ر لآ یراوسنازس هنسهقرآ «شمروطوا هنیرزوا تخم رب قالا

 هدهاعم ییدتنادقع هلال وناع |نااسرا جلب .یدششاط نودروف ر نوا هنش ود

 جیابف طقف .یدشم هلیادهعت یتسارحا تاحوتف همان ینلروطاسعا سازس هحنجوم

 - ابا هدوا ؛یدراو یدصقمر هقشاب نوتسب ندراثشت یماس و نون و كنالسرا

 نامأتیتسوزراوب نالسرا جیلبق .یدکلا بولغم "الماک ین رابقر دوجوم هدلوط
 یدنک رک . یدشمهلیا نولغم یرانمشد نوتو هدنحا یا چاق ر شما

 ند( یرسصف) نوتاوذ مہا ماه و قال نی دک ری ٦
 وہ ہدیریما ( هيطالم ) . یدشمهلیا بولغم ہد یماشنہشو یینا یک یفیدراقبج 0

 (هطالم)۰یدشمسا رارفهدزت روطا ربع اهدهرص ۱

 اربا ءرزوا قلوا تلخ هناکی لرادنبناد 8
 و نالس 4 جو .یدشماملاف یس هقشاب ندمه "

 یشداقهروطا ربعا ارکوص ندقدلوا لئان هراتقفوم |
 یناکوکسم قوچلس ا

 (ردەد واه ۂزوم) ۱ یر رس ییدلبا طض ۲ شمسا لوک نددع

 .یدشم هلبا قاحلا هنکلم هام اک ۱

 هدایز كب یروطاربعا یتکرح وہ كنالسرآ جلف :

 قلا ماقتنا 2 ا وب لر 3 | چی ۰

 هنالسرآ جلبت یهاشنهش الوا لهونابا. : یددوجوم راهطساو قوح كب نو
 لصاح هر 7 چه ندششآ وہ هدهسلآ دن ه(هسوف) هرزوا قلوا بیقر ۱

 ءشقبا مکحم یرارهش ضعب كرەلک ہی یل وطانا روطارپعا ارکوص اهد .یدشمالوآ

 « ودرا: ::یدنشعما یسک ی ناتو نوتوب تسونم مدع یيدروک ندلاها ۱

 ماقتنا یراقوج رب یتح .یدروسیدبا بانتجا ندکعا هراح هليا یسیراوس ق

 ینرلودرا یدنک هدیمسق رب « رارویبراقیچ یرازوک كرللوپوقروت نوجما قلآ
 نالوا امرف مکح هدنکلام ء لهوناعا طقف . یدراروییدیا رارف هنیراوآ قراقارپ

 نوجما ی رفظم هدنساسلک هف وص یآ 1 شمالآ هراتعا رظن یهبحور تلاح و

 ر ندنسودرا سنازس ۱ یدشعا مع هرفس رب یجنکیا کو نیک دو رلاعد



 7 29 من

 یوم خیرات ۳۰

 بقعت یلحاس نوجا قمالاق زسهربخذ ہصاحلابو قماماغوا هنضرعت كرادق وحلس

 ۱ (هینطنطسق) قرهللهتسخ هد(غولنایآ ) دارنوق .یدراشلک هنراوج (ربمزا) كردیا
 _ ه( هلاطت | ) كرهلدیا جاعزا هلیاسقعت كتر ےک دوعسم هسا ینول , شک ود

 بقعت یلوءهرف كسلص لها . یدشمهلا راتخا ینه رط 9 20 «شلک ردق

 ۱8 | یهداکبلک هدانا و .یدشلدیا وع ندنفرط راقوحلس هدیرامسق ندیا
  نامز وا ء شا قافلا هلرلکروت یهداقوداپاق كردیا ناصع سوروط ندنراکب
 18 تیا .یدشلوا لصاح موزل تما ارجا رفس رارکت هدلوطانآ كروطاريما

 1 ۱ ۱ ۱ .یدشعا تافو دوعسم «هدهرص

 ۱ ءوطانآ دوعسم .یدیا یرود رب قالراپ هقدلوا راقوحلس ینامز دومسم

 | .وصخ . یدشقبا تربغ هفمالپوط هبهرآ ر ین راکلکپ كروت قرفتم نانولوب ہدیل
 کک سر نکا تیافاو یناغولوت هدناساتف سنا سونهتموق هلی

 1 ہدایز كہ یتاقفوم یسمسا تک رح ہناراکتربصب اباد یشراق ہزوطاربمبا < یسمەليا

 gg حر و نور و

 ۱ ۱ .یدشما مات

  .یدشمکنالسرآ جیلبق نیدلازع یلغوا هنیربهدننافو هادومسم
 ۱ رافرط نوزبرط نالسرا یتا ندرلیدنمشناذ هدماکنهو

 ۱  فرصتمنونلاوذیدامادلد ودام هد هد رافررط (ساوس)3(یرصف) « روییدیا هرادا
 || نوجمایرلقدالوا نونعندضارا ندیاتباصاهنیرایدنک «تاذ چواوب .یدروینولو

 1 هرایلسنازی :٤صاےلاپ نالسرا ىا ندرانو .یدرلر وم اق یلاخ ندناع زانم هلبرکبدب

 ۳ کن و لە واما روطاربعا . یدروسدنا نرو ےس هن اراکتم وصخ یخراق

 اک اق رطب مود هد( هک اطتآ ) < شمک هبلوطانآ نوجما كقیا فرط
 ۱ ضرعت هب(آهکیدونال) ہد(ایکبلک) هدیرابقوجلس هینوق . یدشمتیا لح
 | راح هلبا نالسرآ یی نالسرآ جیلبق ارکوص .یدراشمالشاب ہتامصاخ كردیا
 ۱۳ وطاربعا « شلآ هرابتعا رظن یمروک تنواعم ندرابلسنازم هحنلوا روبج

 3 دور هدنناحما «شقار رر ںیم هسزازرب كردیا دقع هدهاعمر الرضا

 ۴ نالسرآ چىلىق . یدشم ہا نمأت عفانم ہلیثروص كمتيا تنواعم هللا .Ra وف

 ؛ .یدشم هلی ترایز ی هینطنطسق یک مساقلاوبا بقاعتم یمدهاعم هناتسود وہ

 ۱ رلک گل بددم هنفرش : یدشلوا قالراپ كب یترایز هب(هنطنطسف) كنالسرآ

 یر ھام لر وعص



 4% ىرلاامز كوص كرلقوجاس « هيبللص تابراح ءیرلیقوچاس مور

 هک اط | «شما طض ینرافرط (هنطا ) ندالوا راجود ہنالکشم چسهناه یسودرا 1

 وا رالسنازہ: . یدشلوروک یفیدنالهغلاط كنغاریاب سنازیب هدنرلتهج بلحو

 هبامکیاک هدهدراهب كليا «راشعا ارجا تکرح رب یشراقەی(یرصبق) هدنشق كنەنس

 هدءرص یفجایوق هقبطت عقوم ین رانالپ مات كروطاریعا طقف . یدراشلوا لخاد "

 .یدشمهلبا لیکشت تصرف رب كوبوب نوچما رابقوحلس یافو "
 ی (هک اطنا )شما ماود هنناکرح كنفنس له وناعا نک هنیر كسا و

 001 یار وک تیام ہدایز كب ندرللو وفرو هدهرص ييدسا ه رصاحم

 ی یدا هدایز كب تایسانم دن رابلسنازہ ہل رلمق وحلس هدرود و " ۱
 ar ET از یخ وما ٰ ۱

 مىق ہداكرایلسنازہب یک یرلقدلوا ٴ

 «روملوا رار ہلرایقوجحلس یمظعا "

 یشداق هنرلابرفا یدنک یس

 ۱ نوت ران دبا بلط دادما ندراقوحلم
 یتاکوکسم یقوچاس كیا ووروطاریعا .یدروشنولو ۱ 1

 ٠ ردهدن و اه هزوم) (

 ندنناطلس هنوف «قاسا یثدراق ۱

 كناطاس «شلک .هنهاکودرا یقوحلس سوهنموق سینآ و نضر ثا توا ا
 .یدشمهبا لوبق یتمالسا كردیا جاودزا هلیرب ندنراهیرک ||

 كو اما . یدشعا تربغ هک رک ندفرط و هر | لەوناعا

 - وحلس نان وط حالس یا نوجا لوصو هدصقم و ءكعا طض ی هبنوق یدصقم "

 هنالاط كب هدنساتنا راهرام وب لب وناعا هقشح ای را فلت هاماک یراق

 .یدشم هلا لیمشت یفاسنعاو ۶. ردق ەحگراو هنس را را نم یوحلس کما تک

 هدننا ا یرابیقمت لتدش كرابقوجلتت ها یررخ یمالبتسا كرام درب ار ا
 كس ویلا رٹ هسنارفو دارن وف ی ارق انا ا باص لهایب .یدشلوا روس هتعجر

 رایدنمشن اد «نامزیرلکدلک هم یل و طابا: دا كلەوناعا هدلاح یراقدلواءدنتسم"

 تافلتیرانالآ راشمروط یشراق هبلص لها كردبا قوس رکسع ردق ,(ریشکسا)

 ند رزوا او بلص لها نامزوا .یدراشملوا قفوم کرک هاب |

 هملعءاس یدرلشمالک | یغیدلوا ناکمالایدع نوجا یرایدنک كمورو ه(هس وق
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 (ردهدنویاه زو ء) واقرب هلک ند هس وق

rrr err. رسم وو ۶ 

 ۱ -رب و تیاهم هم وکحل رایدنمشآ
۱ 

 | یراسنرپ ینراهداکلک كم
 ۱ قملق عبات هنسیدنک ًالماک

 ۱۳ كنرلروطارعا سنازم

 د وه كنم رارود سوساوارهه

۱ 
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 ۱ - ص كما سیسات ت و

 ۱ سا و . یدشمشود هنم

 نوجا لوصو هنیرادصقم وب
 . ارجا رارفس یکی یی ہنس یھ
 ااا ی رللحاس یوطانآ کردیا
 ۱ ەنیرافرط ایدیل الوا .یدشعا

 ۱ انلدالف) كردبا ضرمت
  کسا ءاەکیدوال)ء(ںہئالآ

 ےہ

 < شلا ییرارهش ( راصح
  سنازیب یراوج ( هیلاطنآ )
  لخاد هنماسقا یفلروطارشبا
  .ومطسفهدروطارعا.یدشعا

 ۳ ۴ ندرایدنمشتاد هدب

 ہد تیقف ومو شا تکر ح یشراق
 ا

 ٣ وا رات وم قافواو ارگ وص

 أ

 ۱ اهد . یدشمهلا لاصحتسا

 ۱ ا «ه(سوروط) ینّدَفدرظن هسرر

 هنسلاوح ناتسمرا كوح وک

 ۱  سنازم .یدشعا فطع



 ۲۹۷ یرلنامز كوص كرلبقوجلس «هسیلص تابراحم «یرلبقوحلس مور ۱

 .یدشلوا داتفرک هنسراضرمتندنکی | رک وس تدمر هدهسلآ شم ها روح هکماکج

 قوحلس هدراهراح یرلکدلیا ارجا كرەلك هتأرج ہلیراتیقفوم رابلساازب ۱
 ماظم وب . یدراسشقای هدشتآ ین راقجوح «رلشما ہلماعم ہنام اظ تیاغ هنس راریسا ۱

 ینماقتنا كتك رحویتح .یدشمریدنایوا یسح ماقتنا رب نبرد ہدنبلق كرلق وحلس

 همرب و ریمزا « شمهلیرایا هلا ودرارب یلتوق «نسح ندرلکروت نوجما قلا _
 نلک ندناسارخ ات و اھد . یدشلوروک یر کت قوحلس هدنرافرط

 ردق هنیراوج (هسور) «راشعا لاغشا هدنروص رب ییتدش ییوطانآ راقوحلس

 یشداق هبالبتسا کیوب یسیلاو (قینزا) كرایلسنازیب .یدراشمهلیرابا هلتقفوم لاک |
 .یدشل وا ریسا هدنسهب راح (اطارو | ) هدهسلا شمهتسرا قمروط

 یزپش (هبنوف) شک هدادما هوو قوح  ندناراو ندنلعت هداتنا و

 . یدشلدا ذاخا تاب هنیراقوحیلس مور كرهليدبا طض ندنفرط راقوحلس
 هدرانآ یک یرلبقوحلس ناسارخ ارکوص ندکدشلرب هد(هیوق) یرابقوجلس موو |

 ۔وہ رارومأم واو یلمو یرکسع هدنرافارطا «هقماشاب ینابح یار رب قالر

 ندضرعت ولرد ره قترآ ینایح یهداروب كرابقوحلس . یدراشمالشاب هفمریدن
 « رویماقیچ یراثبط ند(قینزا) سوییسک هل یروطارپعا سنازیب .یدیا ن

 .یدرولیدیاازہتسا هلا یغلقاقروقو کل مستراسح كروطارعا هدنهاک ود راق ود |

 هد(سوطوب یلون)یتح .یدرومن هله > تن هلا یت والغم ك رالسناز رب بهراه راع نلکهعوقو
 هدهحش ءشلدبا فات یلغوا كسوقینوردن | روطاربما ہدەیراحم ر نلک هعوق ۱

 تاقالم رہ ہدننیب سویسکهلآ روطاربعا ہلیا ءاشکلم ینلخ كنالسرآ ج
 یزادیکَخ قوخام ا یدشلوا هامممص تیاغ تافالمو .یدشلک ٥"

 .یدشلدبا هده ناتفقرب فیرظو نیزع هتسیدنک ءشمنیب ہریکرابرپ یلس
 هل ابلسنازیبءاشکلم یلغوا نک هنیرب (۱۱۰۷) هنیرزوا یتافو كنالسرآ جیلبق

 طقف .یدشا طض ی(لصوم) هددوعسم یشدراق «شع ولو هدرلهب را نو

 سولح تخم هنوق هرزوا قلوا ییلخ ہناکپ كنشدراق دوعسم هح دبا تافو ہ

 هب ربخ راث | قوحر مدنتم وگح نامز ندا ماود هنس ید قرف «دوعسم .یدعم هی

 ساازمه دننامز دوعسم . .یدشٌم سیسأتهدراعماجو رهسردم یک ییدربتک هدوجو

 ندنتک اح كنمرلکپ روت واما یلخاوتس یلوطانآ ساو نیا سو 8

 ٠1جج ہی ہمت
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 یو خراج ۲۹ ٦

 | (رهشیکسا ءنوہلیدود ) ¿ نکراردیک ہرزوا كما ماود هتیرالو ورغوط .(سدق)»

 :نالسرآ جلف . یدرلشمم ا فداصت هس وقر ول وطو كوو كنالسرآ جیلبق هدیراوح

 | كنبرارکع دنوم هر لسناوورب ط و و هلع هنمسق ر ك اعطو بلص لها

 ۱۳ :هلغهلتروصوش كرل وحعاس . :یدفل وا رو ہی هسا یعق وم هن رزوا یسهلخادم

 | هلا تاما ینکلزمشافک كنتالکشت قوحاس هدنرظن كسلص لها یراتمورحم

 ۱ هلو ندعا شداصت هنمشد رب چھ ارک وص نده راع و بلص لها . یدشم

 1 ۱ ۱ ,یدشعما ماود۔

 | ,شاوا مورح ند(قینزا) هنیرزوا یتکرحوب كلص لها نالسرآ جلبق

 یناکوکسم قوچلس
 ۱ : كرموهنود تئوق هعفدر نالسرا ا

 اندک هن هسامآ )ند( رقنا )

 ۱  یرلبلارهیواب هلا رانءوتاووب IE اهد مع نشا یک رس نوجا كمسک یناو

 | .یدشما هدلآ ی(هطالم) هدنیکتشک ندرلیدنمشزاد یتفتم . یدشمهلبا بولغم
 ۳ا٢۷ زالوا رولواقفوم هطض هدی( لصوم ) هداتناوب نالسزآ جلف
 ۱ هشراربما روس هدننامز رپ قالرابلا كنتنطلسو تکوش «شمالشاب ہکمتا ذوفن
 0 ۱ .یدشلوا دہش (۱۱۰۷) هد راح يبدابا ارحا یشراق

 7 هنیدادرتتسا كرار. ضعب رابلسنازیب ارکوصندننافو كنالسرا جیلق

 . رایقوجلس ءشلدبا طبض ہدمرص وہ ( ریمزا ) هللا ( غولثایآ ) ہلمحزا .یدرلشلوا

 1 هتراهطا ناو راایدناریسا ہدنامموب .یدراشمشوواص هتیرادرط (سوطو یو(

 ۳ هم) ءیرارہش (هکیدونال) «(اضلدالمف) «(وراس) ارکوصاهد .یدراشاردن وک

 ۳ راس ازم "الماک هقطنم اک ریو زا یرلرہ ( سومره) و (سردنم

 1  كمرک هد ( هک اطنا ) دارهلک هتراسح ہلرات۔ فو وم و سوسک هل ۰ یدشیق

 ly وہ یرلقوحلس . یدشمهلرلیا ردق هن رش (نوییلەمولف) ءشەمەتسپا

 ۂزوم)



 ۲ ٩ ۵ یرلنامز كوص ك رل رق و جاس « «هدیلص تابراحم «یرلبقوحلس مور

 ه(هینیطتطسق) راننئال هیفامعم .یدشمهلبا بقعت یروتسدوب بہ ردق هتیاهن ندب |

 ہنیراتکر حر ابتعا ند(قینزا) «راشمتناتکرح یشراق ہرایقوچلس نامزیرلکدلک
 لها یرل رکسع ناولو هدنحراخ روس كنالسرآ جلف . یدراسشمەلبا ترشابم 1

 و هدراناتسرخ « راشملکح هنلخاد یراروس كرهش هشرزوا یزواحم لس ۱

 وب كيیلص لها طقف . یدراسشمتا طبض یهملق یهدراوج هدافتسالاب ند
 هما ماود تدم قوح رورس هالدفاص ییدتیا سح هسرزوا تیرفظم یالوق ۲

 نالسرا چیلبف هدهرص یٹندلوا لصاحیستنقص هربخذو قازرا هدهملق . ىت
 طض ندنف رط یتدعم بک ندهععف رب قافوا كناخلیا ريما نلیردنوک ندنف

 ربغ كييلص لها ارکوص .(۰۹۹)یدشلربک ندحیلق نیروصح نوتوب «شادیآ
 ۔ اتم «ءراشلوا راجود هتک الف نیع هدهدنراوج یره (نوقرد) یرلوروس متنه

 هبراحم هلرلقوحلس ارک وص تدم رب رانوب . یدراشمهلکب هد( هنطنطسف ) یسق _

 وفع یت راہانک نوتوب قراشی راج هلرامالسا هجنجوم یدعو كناپاب «رلکجهدیا "
 هدنتعم ناکداز قوج رب «نداینالآ و هسنارف ہدنشیف كنهنس وا .یدرلکجءریدشآ

 لاک | یتاببت رت هد(هبنطتطسق) توقوب ,یدشلک اهد باص لها هلفاق رپ قرالوا |
 . چوا « شمالا تکرح ًاهجوتم ء(قیتزا) یرانوک كيا كساب ارکوص ندک دل
  هرصاحم یرہش مهمو نانالرضاح ہیەعفادم هللا یرا روس نما: تربحو لال 8

 ماود هتاه چاق ر كرهلبیدیا ارجا هدنزرط سناز ینابلمع ہرصاسحم . یدشمسا "

 ۔ وف ه(نوناق هله ) یربداح «شلک ه :یلوطانآ هدو سسك هلا هدانا وہ .یدشم یا 1

 یتعرس نلک مزال نوحا هعفادم ین اپ لزوک وا هسا نالسرا جماق یدل

 هرهشیرارکسع یسئاوورب نانولو هدتعم كد وعهر تنوق طقف .یدشمهلا زار

 - وقروت « راشعروکسو هفرط ندغاط ی رارکسع قوحلس نلک نوجا تنو ُ

 ,ندرایلسنازیبہدانناوب ؛یدزاقشمئا ه رام یثراق هرابف وحلس راز هلراهارفهدرالو 1

 . یدروسدنا ادناموف هتساع اب ود سلازسهدراوج «سوییکیتا

 ندکدلدیا طض هدنسهحش یراموح یلاوتم كسلص لا یربش (قینزا)
 .یدشلدیا رسا هدیرب ندراناطلس ءیتملکید یار نانتسرخ ترازو

 ۔ردنوک هنهاکودرا كروطارپعا یناطلس یسلاو سنازیب یکی نانولوا نیست هقینژا

 نداروا « +(هک اطنا) ارکوص نوک ییا ندنطض كقسنزا « لص لها .یدش#
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 3 اقر هلک ہد
 ( ردهدنو اه زوم )



 ۲۹۳ یرانامز كوص كرلیقوچلس «هيبیلص تابراحم «یرلرقوچلس مور

Aتب رت مد  

 هدهاعمر هدننن روطارپعا هلا نالسرا جیلیق تیاہن .یدرلشتا تعجاهنالسرآ
 نالسرآ جیلیق .یدشعولوا قیدصت هلیماع یک اح كنذاسرآ جیلبق «شلدیا دقع
 سودورو زفاس « شما تماقا هد( رمزا ) ہدنحفنالشاب كني راهب راح بلص لها

 هرایلستازب یسهطا ( یتلدم) زکلاپ . یدشلاق ہدنسرادا كرابقوحاس یراە
 سنازب ء شلاق نوصم ندنابراحم و تالداحم قترآ یزکد رلهطا . یدشملقارآ

 .یدشمالوا ضورعم هضرعت رب چه ندتهج و یناروطارپعآ
 نوز رطهدانناوب زکلا .یدشلونوکس ردف تدمر یسالشسا ك رام وحلس

 ہن امصع قرالآ دادما ندرایدنمشناد نەر وس تموکح ہدسسآویس كر وغە ص ی

 بق یماسف و هلتسهطساو یر رگسع نتال روطارعا هسرزوا یسع# مایق

 دادرتسا ی(بونس) رابلسنازس .یدشع تک هب(هننطتطسق) كردبا سا نیما ۱

 اح هلماع هنلحا وس دوو هرو اوم ندک دليا ناک هد یسهلسم نوزرطو

 .یدراشلوآ

 تاوان یو یا "ےس ہا کاو را
 راوغمغ یجب اپ ۱۰۷٤( ) ارکوص #6
 هاه یاوفا ناتسرخو هعفادم یعلروطاربعا قرش امور دا یتهاحو ذوق

 قلناتسرح بر نوجا لوصو هدصقموت «شمالشاب هنذاحا همزال سادن نوجا

 .یدشمهلبا تعجا رم هناا
 ردق ٠٠۰٠۰ هيەنطنطسة < شمتیا تعجاص ہنیرلقفتم یمامس نوتو ایا

 ین :کیا یفلخ كراو وعهغ ید ارکوص اهد ,یدشمهتسلا كمردنوک رواکذچ

 رب « شم ديا بلط تنواعم ندنفرط انا زی یتداف هرانقوخان تامر نابروآ
 تل e ندکدلیا نما یلوطس و دوش هدییغ نابروا ا تو تا

 قرالوایسهجبتن یسیعاسو تریغ كن طقف .یدشمهیا قیلعت ی رانالبک«دق رگ
 . یدراشمامالوا لئان هلوق و تمرح یرلقدموا رلنال نلک هب( هنطنطسق )

 .اخمروطاربعا یتح .یدراشمتیا ترش ندرانال هدایز ندرابقوحلس رلیلسنازیپ

 سلازس یشراقہرایقوحلس كلهسروا «راءلسازس هروک هغیدن و واناس اور ندا

 كرایقوحلس هسبا ندنسمتیا لاغشا قوم رب یناه یه نوجما هعفادم ینغاریوط

 ادب یتسابس سنازژس .شمراردىا حیجر ی رامسا هراداو لاغسایسضارا سنازیپ



 یوم خیرات ۱ 4۲

 1 تیم 1 1 4 هرز كنو . یدشم لا ماف هط.ص دنیا (زفاس ء و ی) هاردیا سرت

 . هراج هقشاب ندقع ولو هدهتسح تاسانم هل رابق وحاس كرەشود هبهشیدا راہلسنازہب

 قالدإ هدنقح لارا توعد ٭( هنننطنطسق ) یمساقلاوبا یخ . یدراشمهمهدوک
 ہمص كا كرالسناربب ارابتعا ندحراتو مساغلاوبا . یدراشم ها ارجا مسام

 .یدشمهلا تمدخ ہدایز كب هنعفانم هارالسنارب قلتسود وہ .یدشلوا یتسود

 اقا ندنتامرفظم كند راق دعب ترزوا یک چ ي تلمشاقلاوا
 ٤ رہ ندنرلسسا رپ هبنطنطسف كرهردن وک صخص ہرایلسنازہب 6ث ٹیا عا

 ۱ ۱ ءاقلاوبا هدهدنام ز نبع .یدشع ولو هدنفساکت كا حج ور ٹوزاکر یعواالو و

 ییدنک 2 ریلسنازیب ندنیضغ كهاشکام «مساقلاوبا .یدشما منع هكا نو دات
 اا هنفطل Oa شمهلبا لصاح تعانق هنس راکج هممهدیا صالخ

 انت ہدلوب نا ردیا تدوع ٭ی وطانا مساقلاوبا ہدانلا و طقف . یدصعما

 اع یرہش رایلسنازیب ندیزاغلاوبا ندا تماقا هد(سنازب) ہدمرص وہ .یدشلدیا

 ترزوا یافو كهاع کلم .یدراشمامالوا قفوم هدهسرلشمشود هلم نع قل نت

 ۱ یدراشمقح هادم هدیرادالوا نانا هدنرهشوک سج كشملتقن نامیلس

 ۱ ٤ تب زاغاا وا شلوا مماق هنر كنساباب رور معو روسج ءنالسرا جلف ندرلنو

 ا .یدشمەمربتک هدوجو عئامرب چیه یردوجوم

 ۱ هلاوح و (قسزا) «شلوا ناطلستالکشم الب نالسرا جلف و

 3 زدقدل وا ر تک نالسرا جسلف .یدشم هلبا ناکسا هل رلبق وجیلس ترس | لب

 ندننادناخ قوحلس ہدرما لوا . یدشمهلبا بقعت راهبافو رالما لو و اڑک وک

 لوطا قرالوا امرفمکح ہلیناونع ناطلس ہدوا یک شن ہلبتیبح قعولوب
 ثكلالسرا حیلبف نوجما قلوا لئاٹ هنسوزرا و ؛ئالتممصتشسا كما هرادا ی ع

 ۱ ى | لاغشای رافرط ماشو باح «هفروا «هک اطنا «یسالوا لئان هتاحوتف كوبوب

 /لالقتسا نالعا یمظعا مسق كرلكب نانولوب ہدیلوطاآ ہداننا وہ طقف . یدمزال
 ۱ یارجا كب ناخلیا هدنرافرط نوتەنامروب ء ساشوللوا ء ق دبا .یدراشعا

 ۱۳ ا قوج رب اهد هدهدنتسم كکب ناخیلبا .یدشمالشاب ہکمجا توطس
 ۱ کو ر وکی راد راما ناصعهدهدراهطا «یکینیدلواهدزک و لاوحا هدهرق .ید
 ف هرزوا كجا مدرای هنیرایدنک هدراناصع وہ نوتوب رابلسنانب . یدشمالشاب



 ۲۹۱ یرلنامز كوص ك رل رق و جاس «هہدمامص تابراح ءیرلیقوجاس مور

 الصا هدنراتربغ یکہدنصوصخ قمر دشالقازوا یرایقوچلس ءرایلسنازیب هیفامعم
 < شلدیا هعفادم ردق ههجرد رپ یرافرط لحاس تیام . یدراشمامالوا قفوب
 .یدشع ولوا نسل دودح یر (نوفرد ۱

 سونسکهلآ یدراشمروک مدرای اع اد ندنراوشموق رواکنج راملسنازب

 كنبرارکسع قوحاس ء شما قافتا هلرابق وجلس یشراق هرلنامروت سون هنموق

 یلهکاطنا ارکوص .یدشلوروک یراقدشم راج هلرانامرون كرهلک هنسولاوح(چارد)
 ب0 ایل هحنلوا اد رح دوا هلا یلغوا ہدتءرالش ینمر

 زن نامز وا . (۱۰۸۵) یدشمهب

 م اح هدهنسیلاوح هیروس «نام
 كهاشکلمهدم رس «شلو

 وضحف دن رام زآ هللا شد یشدرافآ

 تموصخ و .یدشلوا اد

 (ردەدنویام ۂزوم) نلک .هعوفو قرالوا یسهحت ۱
 ۱ ء شلوا بولغم ناملس هده رام

 0 ۸۵ ) یدنمہا ادق یس كردہا حجر هتس ولغم راع یولو ۱

 عكردہا دقع هدهاعم هلا یروطاربعا سنازہ کس اک وس ندەیراح وہ |

 هنیرزوا ربخ وب «شقیا تقفاوم ہنسەیلخ نرارہش یراقدنولوب نکاس كرابقوچلس |
 5# رایلسنازیب طقف .یدشلوا لصاح رورس تمالعرب لو و هد(هنشطنطسف

 یدراشماماراتروق یرایدنک ندرانفا یرلکدهلا ارجا هرص هرا هن كرا

 هلحزا . یدراشعا توق همادا هلروص و به «تاوذ نانولو ہدنتعم كدام

 قفوم ه وطس نامت ہلٴروص و یزاغلاوا یشدراق هلا مساقلاوبا یسلاو ك 1

 . یف راما ردق هنیرللحاس یڑک دزااطا هلرکسع , مساقلاونا .ید راشلوا

 ۔وق ینمرا رب ہدنمان سوسکشات «سوسسک هل یروطاربعا 22 هسرزوا كنو

 هدهرصو ء شمربدتبا هراح ہلہا مساقلاوبا' ودر وک رکا هلءاعم كيادنا ۱

 بت كرالسنارب یروهظ كم را رکسع قوحلس ییا قورا 1

 یذوفكمساقلاونا هدبلوطانآ ًارابتعا ندم رات ون .یدشمهلبا نیمأت ین راهملنک |

 ولف رب قافوا بک ندنراقباق یحقلاب نادناموق ردتقم وب یتح .یدشلوا یراچ
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/ 
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E ۱۹۰یوم  

 3 ھ5 ہا ینماشنحاو تنز كن( هشطنطسف ) ندقازوا ء راربلک ردق

 . «یدشملیقضورعم هیتر یئاد یت رالوی تراجت یمالینساكرابو وجلس .یدراردپا
 ههسمک چه ءراراروق وصوب هدنجما رلاسلک بارخ ءراراوبد قبقیپ رلقو حاس

 ۱ . یدراردیا فلت ای و زم ی رلکدتسا نداعالاقای هلروص ر چه ءندعوروک

 ۱۳ و ۰ یدک وشود سیدایلوطوب هدایز كا یمما هدافتسا ندنن وق كر ق وحلس

 و نب ناهلس ندنرلکب قوحلس ندیا تنواعم ہم خم ہدر ما لوا ساداس وط

 ۱ روس و هنیرهش ( قیئزا ) شملتفنب ناملس « شما ہدلآ یروصنم ها
 ۱ .یدشمشل رب قرالوا نادنام

 ۱ مکحم نام اکو ندک دشلر هب لاوح و رایقوحلس

 | ٤ كنیراوشموق سوروفهکن ندیا سواج ہنتخم سنازیب نامزوا .یدراشم
 | ندنسمر وتشهد هف رطیه تب رامسا کلان «ندنرلت راهم ا قوا «ندن رلکا

 و طقف . یدشعازاق تقفوم اعاد یشراق هنراسقر یهداک ار «شمتا هدافتسا
 ۱ ندکتا هدافتسا ہدرا:ثیقلاق هنساعدا تنطلس ربارب هلروطاربعا عورشم ندنوق
 ۱ ۳ 6 سون هسل هم سوروفهکسندنسابرقا كرل سون هنموق یتح .یدراشماماق ی اخ

 ٰ .یدشمتا هدافتسا ندرلکرو نامز یيدلبا مامق هتسلع بس

 | 3 یکتا نو هلرود) یا کا ذوھ «شلوا اح ه(قسزا) ناملس

 ا ۶ یهدلوطاا الراقوحاس ساو مداخ . یدشمهلا ارجا ردق هنیرلهت

 ۱ امالا قفوم هثیش ربچیه ہدەسیا شملسا هانروا نوعا رک ییذوفو

 | نوجارابق وحلس «شلآ هنتلآ یسدادا هدیررهش (قج دبا «كبزبس) ناملس تیاهن

 ۳ ۴۶ 4" دوض و رابق وحلس :یدشلدا دل یسهطق دصر ر ےک یا هس ارب

 چت تدم نوزوا هد( دسذا ء یدهموقبن ) هحمدیا یف رت هل راتناتمو یرلکلرو

 قرش كرایلسنازو ءینادناموقرب بوصنم كرابق وجلس ہداروب ناملس .یدشمهمهدیا

 ۱ 1 هلا نامل . یدشمهلا تماقا ہدہارسرب هدنراوج ( قس زا ) ہلبتفص یطواحم

 ۲ رص نیدلارمخ ندرلکب و . یدراو رلکب ذوفن بحاص چاقر اهد ہدلوطا ا

 ٦ < شا طض ی( بوننس) هدنلحاس. زکدهرق كردبا بقعت دصقم رب یصوصخ

 ۲ ولا كب رب كوبوب ہدنسسہیاس ی ازخ و مئانغ سنازیب ییدتبا ءدلآ ندارو

 ۳ امید هدنسه رادا عكرلملسنازہہ لوطا نونوب ءادعام ندرلضارا و ۰. یدشم



 ۲۸۹ یرلنامز كوص كرلیقوچلس «هیسیلص تابراحم ؛یرلیقوچالس مور

 ,یى اھا ینعض كسنازیب ۔یدرارایا لاصحتسا ینقج تعارز ہدیضارا راوج كى" 1

 ترابع ندهرطاخ رب یدوجو كس ناب ال ال سئازیب « شعا راتفرک هتعضو ملا و

 ینیدنواود هدلاح رب قجایارای هديا زونه یسهرحم ۂوق زکلای . یدشلا |
 رب رکید كسنازب . یدشءلمالاق قاب وغ قر طاع ادرار لحاس 8 ۱

 - همرتسوکت بح هدایز اهد هرابقوحلس كنبلاها نوتوب نانولوب هدنلوطانآ هدینعض |
 هم راد راشع ولو هد راتناکش هنر وکج هدناد یسلاها سازی . یدیا ی ۲

 ۱ طقف . یدراشمهلا بلط دادم

 فعض هد(هشطنطسف) «قلخم دا

 نروس تطاس هدنحا قالخا

 ود فىیلوطا ا كرلر وطاربعا _ ۱

 یغی دلوا هدنج راخناکمایرلهعوش

 (ردهدنویامه ةزوم) هم رااح ھتعارز یراق ا ۱ یناکوکسم قوچاس ندنراجما .یدراشمالک | ےک کپ

 دنحما تلافسقلخ ۰ یدراشخا كواسەتملص رب هقشاب 2

 نر تناها ہرایاسنازیب نم روکرروک ینیدلاق مورندشدعل و ءافر ٴ

 ندودرا كج دیا ەیامحینعفانم كقلخ ریقف وب ہد دسنازیب اتاذ .یدشمهلادع صالخ هر(

 .ندرلسلمم هللا یرزارخ مورح ندکل رکسع كن هبنططسف « ودرا .یدشماملاق را ۱

 ءرل(ی تاتا | ءرابطخمال) نان ولوبہدنخت اپ ہد فنص کج هل هر وک شیاهدایزلا .یدنرابع
 ۔اربعا یزوک كان ءووک هتیرایدنک ندرانادناموق . یدیا یرارکسع هساغ ۳

 هدنلوطانآ زّما ردیا نایصع یرندرانادناموق هدیلیامور .یندیا هدنجا قلرول

 رلروطارپما ندببسو .یدرولوروک ینیدریدلاق ینغاریاب نایصع كنادناموق رب هقشاب

 هشواعم كرلنا ء ییا قاشا ہلرایفوحاس نوجما نمأت یتتطلسو جات هنس رایدنک 1

 هنمصخ سیداینوطوب سوروفەکیل :یدراشمالشاہەکمتادع تمالسۂراج یلااجتلا '
 هلرلکروت نوجا كمەلبا مورحم ,ندنتخحت سنازب یماقود لئاخیم جنکو كا ا

 هقشاب ندرابقوحاس ہدروطارپیا نانولوب یتح ًانوناق هتطلس ء شما قافتا
 ھلرایف وحلسس eS ناه یراوج سنازب .یدشمهلا قاشا ہللا یر 1

 هنی رللحاس (رادکسا ءسلووسبرخ)و (یوک یضاق «نودهکلاخ)رلنو .یدشلوظ 1

 اک" ٦ دلج «یوم جرات ءقیفر دمجا 1 ۱



 ا
 ۱ ۱ یوم خیرات ۲۸۸

 .هدنرزوا رایلسنازی راتکرحو راز هلکنو ؛یدراشمهما ارجا هدنلکش برح ر
 كنودرا ساقود هنر كسوتهتموق هدانا و . یدشمهلا لصاح وئان رب قى

 . هقسابندقلوا رسا طقف «شمورو هسرزوا كلهسروا كرديا هدهعرد ینغلنادناموق

 ۱ یماقود ۰ دارهلک هنراسح نوتس ندتقفومو «لهسروا .یدشمهمروک تیرهظم ل

 كوو یارس سنازیہ ییبشت و كلەسروا .یدشمهلا مایق کما بصن روطاربعا

 ۱35 یهکلپ هداعلاقوف ھهجمارس یصخش كساقود . یدشمروشود ههشیدنا رب

 اک تاک یر فارس را لالا ي 90و شور
 ندراکروت تری جاآ كر ناروا یتا وروط یک
 ولوتروقندن راس لهسروا «شعاریسا یل هس روا «قترا .یدشعا هدهعرد قت را

 و قا رر (رالوبوقروت) نامزوا .یدشمہیا ترشاىم هبه راح رارکت زالوئروق

 ۱ .یدشلک هعوقو یرله رام هتح قوح رب هدنس (رالو

 اف رپ یئاد هوس وہ یرادودح قرش كنا رے و ریزی
 ۱ طرافرط و رونه راق واس هدلاح یتیدنولو هدنحما

 یرلهزرفم قوحلس هدهرص هدءهرا اعقاو . یدرا شمامالوا لا هاحوتف یلساسا

 ۱ :یدروملدیا ارحا هلدصقمر هقشاب ندنقآ راشنوروک و طقف ؛«یدروسدبا روهط

 یس تیعضو امناد یضارا نانولوب ہدننرط یرب كنغاط یتمرا ندیبس وب
 رله راح هحشرا هدسونهنموق قاسيا یب هک اطنآ ءهدیونج .یدروسدیا هظفاح

۱ 
 7ص اتا ا یدروبلیا بلج یوادع كنقلخ هک اطنآ هلا یتک رح وہ

 ۱ توادعوب ہلتھح ییدلبا بقعت نایرحر یب اد 'لالقتسا سح هدنعوح ر كرا ربش

 ۱ قدفادم ییلوطان ا راروطاربعا 2 .یدروبلوا امرف مکح ەلیدش هحالوا

 ۱ (راشع اهدهع ردیرایدنک ی راهعفادمرلرمش قوحربیتح .یدراشلاف زجاع "الماک

 هدیرهش (هینوق «نوینوقا) . یدراشمهلبا ثبشت هنلیکشت هدحتم تانیه عو رب
 | فیرظ «یک یراقدلوا دودعم ندزک ار نیکنزالا رارہش وب .یدیا ندای وب
 ا ء ندبس و . یدراشٌما زی هدهلسهسدقم یابشا رادتمق «یرلاسیلک
 "قع راهلواقم هلبرایدنک زامآ ریلآ ربخ ین راقدشالقای هنیراروس كنیراهزرفم
 ا ءاها و ی رانا هرهرتس وک اضر هکمرو ریو هدرادقم ناعم « راردیا

 دوسریدتا ارجا تاسقعت ہدنقح یه رطب هک اطنآ «قاسیا .یدرونولو لوفشم



 YAY یرلنامز كوض كرل رق و جاس « هيلللص تاب راحم « یرل-ة وجلس مور

 وس هلمتفص یمقتنم كسوامور یشراق ہرابلسنازہب یک و تما یرایا ۱

 .یدشع وروک ققح یرامبا ارجارفس ورغوط هبغ ءار بق وجلس ندنیسوب .یدشم
 هد رهش (قا) .یدراو راکلکب فلتخم هدیلوطا | هدنساننا یرلضرمت و لرلیقو لس ,

 ۔رویلیا هظفاحم هدنسهماس كنب رلیقوچاس ناسارخ ی رلعقوم «رارویلوا امرفمکح یراریما درک
 هد(ساویس) .یدراروسدا ذوف یارجا یراسنر ینمرا هدرارهث قوچ رب .هدغ .یدژ

 هدارواردق تدمر هل صا كروطاریعا هدسوعیل واق یکی نیدلوا دوجوم یرهلناع ینمرا قوحرب

 ك ندنرلتعضو رار هلقل وا عبا هرلبق و جاس رلینمرا ناروطوا هدرلارو ۰ یدشمهلا تماقآ

 هلجزا . یدرلشمهلا اشنا رلهعلقو اجرب نوجا نیمأت ینرلتیک اح راسما هدافتسا لزوک
 یدح طف تن رک سا یثراف ہرایلسنازەب تب زکلاب رلینمرا ناروطوا ہدایکیاد ۱

 ذوف رب چیه هدلاح یرلقدلوا ہدرادقمرب قوج رلئوہ .یدرلشمهغا زارا تقادص رب یمیمص

 فو تسایسرب دفا ؛روداچاخ ناروطوا مد 7 ۱ زکلا .یدرلشم«مهدنا ارج |

 راوج ەنیرایدنکرایقوچلس
 ات ین راکب ینمراو در ک نانول 5

 ۵ ہلروصوب قرالا هنتلا ی ۱

 "۔۔ لسلس سوروط ندنغاط یم

 ۱ پ8 ردق هدف رندن رهن هلج 0

 یو ست قوذلع یطخ ضرعت رب دعاسم تیاو
 (ردهدنویاه ۂزوم) هک دتبا باجما «راشمربتک هدوج ۱

 لت راما یل وطاخآ اراعا ندطخ و راقوحلس !ٰیدر اتم ہللا ءدافتناافاد ندطخ ۲
 .یدرا تا لیطعتتدم رب ین زاتک رح و هنیرزوا یاقوت الشوا بلآ راشم یز ۲۱
 قاسیاندنسابرفا نوجما ییدلبا رہدقت ینسہکلہت قوحلس لئاخسم روطاریعا طقفا"

 ترک وع . یدشمهلا ن وماج هنسهظا ام كندودح قرش یسوهنمو ۱

 قاسبا . یدشُما اطعا هدینمان (سوکشسهمود) ینلنادناموق لقتسم یناعطق قرش
 < رلشعا ناصع ہدنتسم كا ےدوا ءراقنارف نددارفا نانولو هدنتعم كسوت هنموژ 1

 (هطالم )رانا نکرلکپ هدنسشراق یراراوید قق كن( یرصق ) یرانادناموق
 هدافتسالاب ندتصرف ون راقوحلس . یدراشمتک .هکمرتسوک قلنامرهق هتیراوچ

 .یدراععا سا یسونهنموق وانا نام انا تقف وف ردنا: ضزمت هوا 8 ۲
 ہلراءزرفم كلیسشک رزوب ییا رزوب ارکوص ندنقفوم وب راول
 مظتنم یرازواجت وہ طقف .یدراشما هدلآ مئانغ یلیخ كرديا ارجا راضرمت هفا



۱ ۱ 

 2 ی

۷ 

 یرلنامز ا كراق وجلس ءهيلیلص تابراع «یرایفوجلس مور

)۱۳۰۰-۱۰۹۲( 

 کک یتملتف نم ناملس ندنرانادناموفو ندنسابرفا.«هاضکله : ۰ نک
 OE RO رابفو و هری

 لآ ہللا كب لورغوط «یتاجاهم كراهفلخ یسهقطنم و كنغلروطاريعا سنازہب
 | ناملس ریما ندی وہ . یدشلرا راحود هفعض یخ ندنزو ینابراح كنالسرآ

 ۱ یتساروت «شمهل رلبا ردقەۓرہش (قسزا «هس) ندالوا راحود هنالکشم كو و كب

 کک ملا تربغ فرمع هعیسوت یتسضارا ارکوص نذكر هلا: ذاا رقم هتدنک
 ۱ ا ہدش رایلستازیب ردقهبجنت هلرب هنیراوج (قینزا) راقوحلسطقف

 .یدشعا نایرج مٍداقو مهم كب
 ۱ كس ونامور رلملسنازہب | کد ندفدل واربسا هرلبف وحلس سوامور روطارعا

 ۱ لروطاربعا یی طقف . یدراشمتا باما روطارپعا یساقود لئاخیم نک هنیرپ

 اربعا یب .یدقحهسالوا علام هرلهمداصم یهدننب رایلسنازہب ہلرابق وحلس یا ا

 ۱ ہربحلص یث راق هس اب كرلىق وحمل هلس هسر و ین کریو نوا: ۱۰۰۰ همه ول روط

 | كسونامور رایلسنازیب هکنوچ .یدیاهدنجراخ ناکما یرامتا بیقعت كلسمرب هنارو
 ؟ یدراشمهللا كرحت یشراق هترایدنک ینالسرا بلا « راشملکح لس هنیزوک
 اكرەدیا نایمرد یراتبسانم یمیمص دوجوم هدنراذب ہلیاسونامور ء نالسرا بلا

۱ AL ا 

 ۱ <شعارومام هاو یب یضارا که دننه یزاغو رم د ہرق هلا

 ۱ یدشمرو كلکی هنسدنک هرزوا قلوا عبا هنرافوحلس ناسارخ

۱ 
۱ 

۱ 

1 



/ 

| 

 و

 ۲ Ao یاشا ك رل رق وجالس ؛یروھظ ك رلبق وحلس

 یا ااا نار کا ام رے هی روس قرەنازاق تریش راما

 یل ا ) هدناتسرالو ناحابرذآ «ناتسزراف هدرلکب رکید ن روک ی دلادامع

 داس كر کنی 5. ۱9 ور توا ےک ار
 هلردیا طبض یت رافرط لابش كناربا ہلبا ( تار ) ءنیدلاءالع ندننادناخ یروک

 ل كردیا طض ییهلدو ز وه ال ء((۱۱۰۸) شم راقح ندارو یرابقوچلس

 مزراوخ هدوا رک رس ندناحوتف وہ طقو . یدشمهلا عمسوت ردو هناتسدنه

 .یدشل وا روح هک کا نوو هدنسشراف یوطسو توق كن رااطلا

 یرلدمشح كاالسرا توا ہدنسلاوح مزراوخ اک وس ندنتافو ر حنس
 ر

 راشاشتعا یلخاد ندا روهط هسرزوایافو لو اس م یدرا روس دیا تم یر

 ندح رات و 1 عا لمس ینا لالقتسا نالعا تن : دلا بطق یسلاو مذراوخ 7

7 
 قوحلسیرب نده وا رلهفیاخ .یدرلشمالش اب هر املوا فعض راحود رابقوجیلسآرابتعا

 ندفعض و نوجما یراف دی ولوت رظتنم هبال وتر وف ندنلا یمکح كنبرارادمکح

 یراسایس> د دوم كس راهم لخ دادغب هققلاق . یدرلشعا ثیشت هکُعا هدافتس

  یشر هقشاب ندذوفن یونعم هدنرلیدنک «شعا لاقتنا هن رادمکح قوحلس مک

 6 كالئدرک رب جان رب ہدسولج یه هت راناطلس ناهفصا یرازامتما هلاک .ىدشماملاق

 ماود ردقةنناهز یتکم ناحو . یدشلوا توابع ندکمردنوک هرخاف تماشا
 < شعماماہای یثر چھ یراق هنلایرفظم و تاحوتو كد وعسم ینتکم ۰ یدشمهلآ ۱

 نادا لخاد ندیا روهظ هدننب ینادناخ قوجیاس ارکوص ندو كد روس ۱
 یرایقوحاس یتح .یدشمهلا نالعا یلالقتسا یشراق هرلنادناخ کم شا هدافتسا ۱

 و . یدشماش عبا هنسبدنک قارع نوتوہ قرالوا قفاوم هغمراقىح ند(دادفب]ل ۱

 نوا رایقوحلسندیاهارا ت کشو تب ماصتتوت وب ون ہدیدالسم رصع یجب رز نوا ہلئروص

 لباقماک و طقف .یدراشلواناشب 7 "الماک هدنف رطق رشكناتسب عہد س ادب صعجنحوآ

 هکی دشمهیا تنطلس یارجا یسهمشرب یی هارابقوحلس هدنراف رطیلوطانا «هدیر
 .یدیا یرابقوحاس مور نلیدیا سبسأت هد( هبنوق ) ندنفرط شملتقن, ناملسهدوآ



 یوم را ۱ ۲۸

 :ءامراق هلا یزاغا دعا ینطاب < یرلەعزانم شدراق تیکلع «شع ولو هدرا راح

 . یرهب رام اقشا یرود روح نالوا ضلع ہقوراکرب . ینگ 4ل اح دا قشیراق

 . هعوقوهثداحرب مهم كج دیا مکح یتطاسوذ وه كس رلمق وحلس قاع «شمع هلبا

 ۱ ۱۳ یرامسذ د رقنم ثكنفغلروطاربمیا هاشکلم هدننامز رحنس زن کلا یدعمهلک

 ۱۳۳ ۳ ۶ e دف« عالبوط هدنتلا تاج

 و ید ءدنسەاثم را كوو رود و هققحےلا یف <« رحنس . یدرلشمالوا

 یر رو یی نیلبرلیا وضغوط هاسارخ ندندودح نبح « هرلنلاو یصاع
  «یدردیاهیاج اعادهدنارعشو املع رادمکحو ندیازارحا راتبرفظم قالراپ یشراق

 تام . یدراروم دنا تو يارا هج را هدیرلبقوچاس ماشو قارع هدانا وہ
 ۱ 3 تال نا رزاق تن یدثلدا 7 ندنفرط ( ترواق ) نالسرآ هراق یرلق وحلس

 هدنت الو ۰ شعاوا نیس یسیلاو قایع ندنف رط یردار . یدا یثدراف تنالسرآ

 " هنلغوا ندنف رط اكلم ی الو هدننافو .یدشمهلآ لالقتسا نالعا زا ردنا توق

 و یدشمهلبا تموکح یارحا اک قافاخ نالسرآ هراق هل روص وب وا ۰ شلدبا

 ۱ ۱ درب دتا هلن اشنا «شل وب ترہش قبغر هب وتفو مولع هصاما هد ی دلاتبغم دن رلق وجلس

 وص ؟یرترہل قارع .یدشمر دتنا مچ باتک ردق دلح كم شب هدهناخیتک رب مسج

Eیدراشلوا ض رقذم ۵ هاش دک . 

 ۳: هدننافو یدشلدا تنی دم شن نالوا ام هنطبض نسل

 جا هل قورابک رب شش ۰ یدشع وقوا هبطخ هنمأت هد( دادغب ( 6 شا لالقتسا نالعا

 لها قاوضر كلم ندنرالغوا . یدشلوا فلخ یرللغوا هنر هدا تافو هده رام ییدلبا

 ۱ رود یر رام بیلص لها "الماک یتامز نالسرآ بلا ینلخ « شعولو ہدنآابراحم هللا بیلص

 ۱ ۱ .یدشلوا ضرقنم یرلتموکح نون و هدهدننامز هاش ناطاس .شعا فداصت

 ۱ نر هلرجنس یک ینیدلوب ضارقنا هلتروص وب یرلبقوحلس ماشو قارع
 1 ہد یسیضارا ك كنراقوحلس قارع ءراحتاف یی نالیتا هتالداحم ٗهنحص ارکوص

 ۱ كليا. یدبا رلکب اتا یرانرب كلا هلرلحتاف و .یدراشمالشاب هغمشالیاپ هدن راهرآ
 ۱ ماش تاذ وب .یدیا یکنز نیدلادام «نالیتآ هبهزرابم نادیم ہللا ناونع وب لوا

 | سیسأت كکب رب لقتسمو قافوا هدقارع ارکوصندک دق ہدنبارس كنيرابق وجلس
 ھدرما .٣٣ یدشلا تا ىکا یرارسآ کاو ہدنجما نامز زا ءسعا

 . ی(لصوم)«شلآ یناونع (كبات | ) نوجاییدمهدیا تراسج هباملا ینقل (ناطلس)

 طض ندییلص لها ی(هفروا) «ندراقوحلس ی(بلح) «شغاذاخا تموکح رقم

 می سس I جج r 3# ہا

 نیت 5? چ

1 



 YAY یاسقا كرلبق وجاس «یروهظ كرلقوجاس

8 .1 

 دبی بیج و

 ۔اربما قوحلس هدهاس ون . یدشم٥ہلہا تربع هعیس وت لپ 7 هده رلهطب ار هاو 3

 ندرزحرح هسدودح دنه نددشسرح ہللا یزاغو زکد هرف یدودح كنغلروط 3

 ندراؤزج سناحتم ربع كلام مسج وب طقف .یدرویدیآ دادتما ردف هم زافوب ضرع

 رولوا لئاز یوق كرادمکح و . یدُئاق هلسوزرا كرادمکحر زکدایو کم

 یو هاشکلم ,یدققحم ی هل زآ د یتله یدنک كغلروطاربعا نوت و زالوا

 .هع وشود یا ارب هنی رافلخ هدلاح رب قضکیودحتم یفلر وطاربمیا؛شمەمعِا رطاخ ردچیه

 هشملتفن نامیلس ندننادناخ «کلاغ یهدنلامش كنهک اطن| هدفلغاصاهد .یدشم

 .یدشمهلباءهرادا یت راف رط ماش هدلاح رب لقتسم نامه هسلا شن یشدراق. .یدشعاعیدوت _ ا

 . یدشمالشاب ہکمتا تموکح ۂرادا هنہاسح یدنک ینادناخ لیقع ہد( باح )| ۱
 قوحاس نامز ییدلبا تافو هدنشاب ز ان زولوا «هدنسر نک كب زونه ءاشکلم

 هنیرزوایرارصا كسهجوز هلص وصخ .یدشلرا هراهمش قوح رب ینلروطاربم

 سہ 0 2 نا تن 3 ہ۴ - 0-0.
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 9 نیا رک رظ
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 یتموکح « شلدبا لتق ندنفرط رابنطاب هدیریزو یفیدلوا شما دیعبت ندتت 3

 هسالجایدوحم یلغوا قرایالب وط ینا عاوا صا  شمالقاص 010 یف تهاتکلم یافونوناخ ناکزت یسهجوز نامز ییدابا تافو ءاتکلم یا .یدشمالاق هسمیک ناه كجهديا هرادا ًارظن هرکفرب یلساس

  رارف ندسح هدقوراک رب هدازش نانولوب هدناهفصا هدهرص وا ,یدسش لا تری

 . یدشهریدتبا تعسب هنسیدنک یقلخ هلبایعیدرای كنعابتا كللاماظن «شا
1 
 جا ندیامدرای هنلتو ثاکللا ماظن ی جور «نوناخناکرت .یدشمالشاب هک. تیاصو هنلعوا 3

 و :یدشمردتا ن ټا ی دیک كهاشكلم «شعا صنرزو هنلغوایللا

 .یدشمهلا راحود هب هشیدن این وئاخ ناکرت یحو رخ ك شش یشد راق كهاشکلم هد ر

 زا

 ہہ ... گم ےہ ۔۔۔'

 ناولو هدنشاب ترد هدنوناخ ناکره دهر م٥ ینا دلوا ER لیتا قوراکرب

 «شمهتسیا كما جا ودزا هلا ی ؟اح ناحابرذ | هرز و ین فن و

 ہللا رر یتنطلس كقوراک رب هعامالوا لئان هنسوزرا و هسرزوآ یتعنامم كنارصا

 لدو ءشمرات روف ندسرر دلو ون قوراکرب یافو كرو اخ ناکر طقف .یدته

 . یدشم رب دن ولوت قحا "اللماک ین ید قوحلس هقوراک رب هسلا یافو

 هدنکلم ارکوص ندقدردشناپ ررررب یئراناصع كنسرهحوم قوراکرب

 یدازوانرزوا ہللا رحیتسو دم یشدراق هرخ الاب طقف : .یدشلاق شکر نوتیسب

۱ 
۱ 
۱ 
1 
۰ 
1 



 یوم خیرات ۸۲

 . یمیدلوا فقاو اکو نوناخ ناکر . یدرلبا تمنام هللا یحاصت و ایاصو هسیا كالاماظن ءردہا

 ۲ اح (ورهم) یدبفح ككل ام اظ هدهرصو . ,یدرٹنا قلا ماقتا اگاد ندکللام اظ نوجا

 | زاعوط رایوط یتوہ نواخ ا ¢ شع ولو هدیاکرح فلاخ هنسوزرا .A «نامع

 1 ۳ شلوا ربغم هدنقح كلام اظن قرالیقیص یتاج ندتکرحو هاشکلم .یدشعالک ۲ ههاشکلم

 ۱ لاحرد تیس مدیا تکرح هروک اکوا ەد هلي ءهسزاو ی اا هزمتاود» :یتح

  هدتنوانامز یی دنلب وع ہکلملاماظن یرزوسو كا کلم .یدشعد <مردہا عفر ۳ هر

 اک داداش دیس «هسرینیل ] ندن۔ ترازوڈہترھ و اباوجهدوا شل قم اع

 ۱ ماظن هاشکلم تباہ ال ١ ههاشکلم قرهناق نوا هنرازوس وہ كلام اظن نواخ ناکر

 ۱ ها ارشو انلع اغاد یسلحم . یدشغا e ہدلضفو ۶ كام ا ماظن a لتقف یللا

 | یدرب كع بوروطوا رار ها |رقف .یدروهشم تیاف یلرورارتف . یدرالوط
 ۱ هه زی هوق ر كو و هدکلا ر دقت یعفانم قیقح كم وکج 6 هدارحا ی ساوا كهاشکلم

 ۱ ایران هنشد را هاشکلم قحا .یدیا یسالتعا كنتموکح قوحلس یىەجتوشود هلاک .یدکلام

 ۱ دلما ا امر یا تزايو ی دفرم تالو ا او ج هدا تکرح
 ۱ | .ىدشمنولوب هدنناوج ! مدتااعد هنس اط وار وصنم كم اش داي : هد كاملا ماظن «شمروص هد؟گدت«

 | یلدوطار قوحلس . یدبا یلاما رو3 كرل ءو وحلس یرود هاخ کلم

 ۱ ۳ هب هب ون ندنح یا كهادکلم « روہدا دادتما ردقف هب هک اطنآ قد رغشاک

۱ 

۳3 

۱ 

 | یدتقم هفلخ یت زیق عءاشکلم .یدروشولوا دای هلتمرحو فوخ هدکلام نولو

 ییدنزوک ندو كهاشكلم :یدشم رګ هد((دادخ) ی رلت وو هک <شم ر وههللاب

 ۱ ۴ یذوفو توقرب چره اساسا « یلما كهاشکلم ؛ یدراو دصقم رب یسایس

 خار وطاربع | قوحلس ی( دادغب ) «قمریدشالفازوا ند( دادغب ) ین هفساخ نايل وا

 ۱ 72 ہدنسەح رد هاشکیلم یادم قوحلس ر چھ . رکا دام ا تاب

 ۱ 9 فرت هدنروص ر یدج تاسداو مولع هدننامز . یدشمهعا نیم ہللا

 ۱ رک هداص ومو «تاره ءخلب «روناشس «ناهفصا ءدادغب كلملاماظن یر زو

 أ تا خرم وع رزان رلعماح ءشئولوا
 | هاشکلم .یدشلوا لصاو هلاک ةبترم عیانس و تایبدا شبا لاک او حالصا
 ۱ بد رادمکح یتا نوجا رانا غ« یدشج ا.د او ہدرہش رھ یذوش

 ۱ . .یدشلدپ افتک ۱ هلمانعا كنبرب ندرانادناموق «شمهلوروک موزل ما ارجا

 ا هلهاتکلم یسک هتل ہربل لاک نیلا ها هو
  «یدشمهلیاطبض الما نامہ یف یل وطانا هاردباز واحمت هنفلروطاربعا سنازیب ءنامیلس
 ا اكلم .یدشمرک هنتلا یتسیات كلراءقوحلس یمسقرب وب وب كناتسک روت



 ۲۸۱ یاسقنا دكرلبقوجاس «یروهظ كرلبق وحلس

 قتحازتساوءافر كجا هدانشاوب ءشعا اا یمسام نح هدندوضرب قالداب 8
 6 یدشم ہلا سوت هحردوا یذ وه .یدشم رٹک هدوحو هب ربخ را[ كج ەدى | نما "

 ركوو نوجما قلوا نارمکح هدنتلا یسهرادا كرلىقوحلس هلرب یناقاخ دنق

 ہرایقوحلس كلملا سمش یک اح (دنجوخ ) و ( رغشاک) .یدشمرتسوک شهاوخ
 ۔وا لخاد ہرصم نانولوب هدنسهزادا رایمطاف یسودرا قوحیاسر . یدشلوا مات

 < شما نامأت هلقح یخنوطسو توق هاشکلم .یدشمهلبرایا ردق هب(هیهاق) قرال
 اهد .یدشمالوا رحنم هب هح رہ چھ یراتک رح یهدنملع یدنک كن راشدراق

 .یدشمهدیا تراسجهکعا مابق هنهلع هاشکلم یرب چبه ندنسەئاع ءارکوص

 كا كرودو كالا ماظن .یدشقار لقتسم ہدروما ةفاك كاملا ماظن یرزو ماشکلم

 تو و ذوف نوو .یدردہا ثكلربھر رب اا د ہدەیسأس روما ههاشکلم .یدىا یسامس

eداتسا باکت را هدنقح كالا ماظن یر نادلاحر ءدنہہا لاک یتح ید هدنلآ  

 ۳۹ رخ ارتقا وب كالا ماظن .یدشعا

 بیر تفایضر كوو لاحرد «ش 1 ۱

 دارو زواحتم کسو یماشکلم كرد
 .اتخ كتفاض .یدشعا توعد ینمالغ

 :اباطخ ههاشکلم «شمقلاق هغایآ هدش
 اح ۳3 روس داداتسا باک را رلقف انمنوجم |

 یناکوکشم قرستت كن دارا كلام نونو ن بوک ءشمر

 (ردهدنوراه ۂزوم) ۔وط كیزوسو .مشمرویلآ یرش
 ۱ درو و به یعرلقدل آ طقف ردیف

 ءردەدزکیلا مکلمو لام نو وب هتشيآ هیفامعمء مزون دا هطفاح یدلود كردہا فرصهنم

 لمم ناز وک تاک قرالوا رثأاتم ندزوسو اک کن شعد « !زکسا یک زککیدهتس

 .یدشمر د

 ندبا تافو هدنشاي ید شم .( ھ ۰۸ ) یدشگوط هد رهش (سوط) «كلملا ماظن

 یا نکس آ هم اهد .یدیا رقفتاغ یرد .یدشتا ترازو هنس زووا تاذ دلو و و

 یلکیزما بول آ هنغاجوق ینلغوا نوچ ا یفیدائوا یلردق هنع وط هنندوس كنساباب « شا تافو

 لیصحت ثيدحو هقف دا مولع | رکوص ندکدوو كالا ماظن ۰ یدشمردشالوط هرانب داق ۰

 دواد یساباب كنالسرآ بلآ ۰ شتا تکرح هناقفاو امئاد 8 یغیدلوا روماع: یو ۲ك

 ۔ وا یسهیص و كنیلعوبا هدعب .یدشعا تمدخ هدنتیعم كنيلعوا ندا یابلاو خلب هام 1

 ندکد سا كالربزو هن رادمکح وب و وب كرلبقوجاس «شعآ ادس تبسانم هلنالسرآ بلا هثب

 یسهحوز فاما ی کلام اظن . یدشمهلا العا هلس افیعو و هدى رود ه هاشکلم رس 3

 قوسهرلشیا لوقمم ریغ کا یهاشکام نوناخ ناکر .یدلکد یبا یسهرآ هللا نواخ ناکر "



 یوم خیرات ۲۸۰

 ۱ ندرالسن ازبب نالسرا بلا .یدشمهلا تدوع هس رهش (سل و وسزودوت هت)هلراش ز

 ۱ .یدشمروک یقاکهجنسیدنک ی اقالطا و ریس ی رصف مور ءىاملا کرو زکلا

  یراتبرفظمو تیقفوم وہ نوتوہ نالسرآ بلآ
 ۱ یدودح طو ص کک ہدلاح ییدلیارارحا

 ۱ > یک یروطارپعا سنازبب تک یدممەما 020ء یو کت ر ناعمو مظتنم

 . ؛یدلکد دوجوم یسهمظتنم ۂرادا رب مات هطابضنار, یاد هدكنناطلس قوجلس

 ر كوبرا

 ۰ . یدلکشتم ندنراہلیق كروت قوج رب طوبرم ًاقرع هنیرکیدکی ء تموکحنوتوب
 "وہ . یدشمایالوا ماح هدنسهیاس یتوطسو توق قجحآ هراهلیقوب نالسرآ بلا
 | قافوا قوح ر < شمربنک هدوجو تشه یا محو لوو هدنس هیات نر

 ۱  .یدشمهلبا تریغ هدییزت یتوطسو تور قرالا کریو ندرارادمکح و ندرلکب
 ۲ نامزیبدنود هتکاع هلسودرا رفظم ندنسلاوح ناتسنمرا «نالسرآ بلا

 | مسام وب .یدشمهلا ارجا ینمساع نوکود كهاش نالسرا هلبا هاشکلم لغوا

 || < كنناقاخ كروت ههاشکلم نالسرآ بلا هکنوح ؛ یدزناح یتیهام رب یساس
 ۱ ءوحلسهبا رایونمغ هلتروصو «روبلآ یتزیق كنیرادمکح هنزغ هدههاش نالسرآ

 | نطذطمتباغ یمسارم نوکود . یدروینولو شلوا لصاح تبرہص ہدننیب راق
 ۳ لخاد هللا هدبدرب مظع ء( روباشبن ) نوناخ ناخرت ء شلدیا ارجا هدنروص رب
 ۲ كلبا نوجا یطض كناتسک روت ًاراتعا ندخمران وب نالسرا بلا . یدشلوا
 ۱ كنیراغاط نيچ « ینرانطو یکسا كرلکروتهدعب .یدشلواعناق هنفیدلین آ كنءوطخ

 | دالا رفسوب نالسرآ بلآ .یدشمهلبا تکرح نوجا كما طبض یرافرط یرب
 | نفد هنیرهش (ورەم) كردیا تافو ارکوص تدمرب « شمهبرلیا ردق هیایردمآ هدنس
 ا ا ا مورو ماش ءقارع «ناسارخ رایقوحاس هنیرزوا كنوب . یدشلدیا

 ۰ یدراشلرا

 ۱۳ ا؛کلم لغؤا ارکوص ندننافو كنالسرا بلآ ۲
 ۸6 ےرپ كنساباب ندهمدوک تالکشم رب چیه 2« ی مامش و و مه ۳ ۰ ۱ : ها هیاما رم
 ا مالسا ہد٭ەاسوب « شلا یتاونع ( هلودلا لالج ) ندەفللخ « ءاشکلم .یدشلوا
 ا داکسوه هکارواکذج یک یساباب هاشکلم . یدشعازاق ذوف رب كوبو هدنلاع



 ۲۷۹ یاسقاا كات «يرومظ داراقوجلس

 رب یلتوق هنتبعم هنیرزوا یتکرح وب كنبروطارپعا سنازیب نالسرا بلا .٠
 ہور هدانناو ,یدشمهل رابا یثراق ہرادلسنازہب ندساقفاف یاروام قرایالبوط ودرا ٍِ

 ودرا کیا . یدشمامالا تامولعم چه راد هنناکرح كنالسرآ بلا سونام

 تشاف هایرابتعا یتلمکم كنهحلسا هدهسلکد هجددع نامز یراقدشالشراق

 هلراقوحاس نالوا یرافرع یدنکكرلکەهچەب ربارب هلکنو .یدبا هدرالسناّزب

 . یدبا هدنلخاد ناکما اعاد هدیرهمشارب
 رومتاي ہرادسنازبب قرانالقاص هرلوصو لوا ەهحک ر نده رام رايق وحلس

 ِ ہدانناو هروک هشاور كسراخ روم سئازہ .یدرلشمالشاب هامر دعای قوا کر /

 راد هللا 0 كنهاکودرا سئازی كرديا قاحتلا ہرايتوحلس یمسق رب كرلکههچ |

 -  ېچ رام ناک مزال هنیراسنج مه
 ےہ ESS r البا درام نام

 ااف باغ رالسنازب هدهمداصم |
 یگ شرا یس ا

 -- د وجلس نامز ییدلدیا ارجا

 ت تاووا (درمکیام) راق
 ںیمدنوباخ هوم هدان روا .ید راش ملکحو رغوط ۱

 ۱ «شمالاق را چهند رامق وحاس "
 چیه رابقوحاس طق .یدشلوا لصاحنانتمطارب رنادهنفب رامنازاقكنهب راح ہد رادلسن از |

 قل زمسطابضنا رب مظعهدنسو درا سنازیپ هح دیاضرعآ ندف رط یههدنامز ری كدادیال ومام
 - رهق كشدادجا سونامور « شلدا ثحم ندتناها نامزوا :ید شک هلوصح
 هبهحل وا ربسا ہرابقوحاس «ءشمهتسیا كمتیا لاثتما هرانا كردیا رطخح ین راقانام _
 .هنس رداح كنالسرا ا اوف ندقدلوا سا سونامور . یدشمش الاباح ردق :

 یتحرم و تقفش .یدکلام هعبط رب ہنابانجیلاع تیاغ نالسرآ بلا .یدشلرتک |
 لضف .یدردیا زارتحا اعاد ندکک ود ناق نوجما ینیدلوا بلاغ هنناسح ولردره "

 اعمهلتدوص نسح هتیرسا نالسرا بلا .یدشلا العا ینتهبرکف تایم لاگ ٤
 رادمکح ییا تیاہن . یدشم ہلا نوف هنسه رفس « شک روطوا هناي «شمس تا هلم ۱

 صاخ هفرش ا نوک چاق رب سوامور «شلدا دّقع هحلاصمرب هاتسود ہد ۱



 . یوم جرات ۳"
 ۱ « ها یت :کرح و هسیا سونامور .یدشمالوا كلانشیدنا چھ ندرفس یبدلیا ارجا

 | سیعزو سوروفکین ہدنخیرات سئازیب كرك ردق هنیرادودح قازوا كا كتکلم
 ۱ قالراپهتسیدنک هدنتدوع هب(هشطنطسق) «شلوا یلستمهلکما ایحا یبرارود سک

 ۱6 روک دو رک كب ءدنالسرآ بلا نامزوا یتح . یدشمریدبای ینالآ رفظ رب

  ندنتموکح رابراب شاوا رهظم هنسهدعاسم كعلاط یتتموکح قوحلس قرایالشاب
 | هنیرزوا رایقوجلس ےن تاج هک ندیس و یدیشم ها قلت ہللروص رب هقشا
 ٣ كره هب رايا ردق ه(نو هل رود) رفس وہ روطاربمیا . یدشعا منع ًاعطق هکموروب

 ۳ ۳ یدهمهتساكما ریمعت یراروس یرلکدتبا بارخ هد( هرازهسوب هن) رام وحلس

 | فداصت هن رارکسع قوحلس ضعب هدیر ہدەلوا هداسنا و یر رکسع سنازہ

 8 8 یتسالشسا كروت ردق هنامز وا یرلولیو ؟ ساب نکمتم هدرلارو «راشعا

 ۴ یدرلشمالشاب هالوا نونع هحصروک ی راروطاربعا یدمش نا ردیا دع یهلا

 1 < ورغوط هب ونح كردبا ہدافتسا ندشواعم و تسونع كقلخ ءروطاربعا

 ۱ 22 ۰ یبتشمردنوک .هزرفمرپ ورغوط ء(بلخح)ا ند(سبل و ونامور) «شم هبا
 ۱ یدعشار مقع یتقفوم نلیدہا دما 6 یازبش ارد كیاد ندیا ادناموق ههزرفم

 یدشم هلب رلبا لک سو ر كرديا کرک تاذلاب روطاربء۱ نامزوا

 0 یدسشم4٭ ۱ تعنع هرفساهد رب بقاعتم ی"دوع ندرفس و روطاربعا

 ۱ 3 نبعت لب وناعا یر عكروطاربعا ہرارفس ثكج هل دیا ارحا یشداق ہرابق وحلس

 ۱ ہ(ہبلیطنطمق) هدنامز نیع . یدشلوا ربسا ہرابق وحلس هد(ساومس) ہدواطقف «شع ول

 | 1 را ربخ یرلکدەلیرلیا ردو هنس رم (سوکل) اف وحلس ءشلک رخ 2ر7 ملأ

 رس روح هما تک رخ (یخراق افا زارا هلیزارکسع روطاربما
 ۱ هلا ودرار یک ںی ندرلکه هحه و رللو وقنا ره سونامور هنرزوا كن و .یدشلوا

 (0۵ اا قع + یمودواب نام دعما روم لات

 || «(درهکیزنام) كرەلیرابا ورغوط ء(ناو)ہدعب «شلک ردق (ساویس) هدلاح یفیدلوا
 مکه ی دودحهلروصو ءكعا طض ی رلهعلق (یآ )و «(سل و وسیزودو هت (

 | كنسودرا سنازب طقف . یدشمهتسا قم وا فا ەنیراضرعت كرامفوحلس كلردبا

 ۱ رجا نادناموقرب ردتقم یاصحتسا كدصقم و ار ظن هنسه ونعم لاوحاو ہهنّلوف

 ۱ e اه رح "العف هد نکو ا (درەکیزنام)یوب سونامور .یدیا هدنج را ناکما ہلیب

8 ۲ 
1 

1 



 یشداق هرافوحلس ندبس و: . یدنشللا رثأتم.هدایز كب یرامود راتقفوم 6
 هدانئا و .یدشمرک هنمکح ترورض نوجما رالسنازب یسارحا ہیراحم رب ییطق

 كما بصغ ندنرالغوا كوچوک یتطلس تخت «ابقودوآ یمەجیروطاربما سنازیب "
 ءشعیاجاودزا ہلسو امور هرزوا قلوا هاکدانتسا هتسدنک یراق هسفرر نهتسیا

 «(هیننطنطسق) اهد یسیدنک طقف .یدشلا سولجەنتخم سنازب سونامور یحندرد

 کم هل رايا ورضوط هنیراتبالو لامش ند( فا ) یسودرا قوجلس لوا ندزمرک ا
 یالوا عنام هتسالبتسا وب كرابقوحلس « روطارپعا نامزوا .(۱۰۹۷) یدشمالشاب _
 «ندرلراغلب هللا یرلوالسا انودک ام لاحرد «شمهلا دع هفطو نوجما یسدنئا ۱

 . یدشمالپوط ودرا رب بک ندرالووقنارفو راغناراو « ندنرلکهنهچ هب هنوط ر
 6 ناسا 3 نم سنار لصا نامر ییدلک ٭(اقوداباق) یسودرا ستار ۱

 ۰ كنسودرا قوحلس هدهرص وہ

 كنمسقرب «یغیدلریا همسفییا _
 قراشالقای هنیرهن (سوکل) "

 یتکیدلیا طض ی(هرازهسو ه) ۱

 2 هس ) نامز وا .یدشلا رخ

 یناکوکسم قوچلس رپ ند (ساوس « نهنساپ "
 هنغاطیمرا یمهزرفم سنازب 1

 روبجم هکملکج یرک هلا تافلت یئزج یرلرکسع قوجلس « شاردنوک ورضوط
 ا رک وص یا چاق رب ؛ یدشلوا تقوم شلکح و طقف . یدشلدا 1

 كرهلک هنیرهش ( هیرومآ « نویرومآ ) هدنرزوا یرهن ( هیراقس ) رلبق وحلس |

 وچلس كرەلک ہنأرج ندنراتقفوم كليا رابلسنازب . یدراسشمتا امغی الماک
 ء راشموروب هنیرزوا یلوق بونج نانولوب هد( شعم «ایکینامرک ) كراق |
 «نهتل هم)یمسف رب كس ودرا سنارب .یدرلشمهمروک تمواقمر یدح هدرفس و ۱

 هبه ) ہلیدبما كلک ء(بلح) هدسونامور «شمهلبرایا ورغوط هنیرافررط (هیطالم ۰
 نوجما قلا یرهعلف كف قافوا هدانا وہ طقف . یدشمهلا برقت .(سلوا

 هرلرهشنلیدیا طبض «شلورو ٴالماک یرارکسع سنازیب .یدشمریک تقو ہدوہیا
 ورغوط هنیرلجا هبروس كتییقر «نالسرآ بلآ .یدشماملنقارب هظفاحم نکا

 (ردهدن و اه ۂزوم)



 یرم خیرات ۲۷۹

  rهیلخادلاوح كاسنازبب نامز کیدکع هنتخ قوحلس نالسرآ بلآ | ۱

 سوخامووم روطارہعا . یدشلوا لصاح لدبت رپ لوبوب ہدنس سو

 ندقدلو ماتخ یسهرادا ندا نایرح ٹنل یذوه نداق كسوطەنہکوربفروب ہلا .

 .یدشلدا قسش ہد یمەیرکسع یاوق كدئازم هدخنامز راسون هلم وق ل 8

 ناع هل رانا یشراق هراض رعت یرلکچهدیا ارحاهدن رادودحقرش كرامف وحلس حسدلن  0

 كمريتك هنیرافرط ساقفاق نده وط ی رلکه هحهب نالوا ندنماوقا هروت یعل |

 لکه هجا طقف « شلدبا ِبیقعت یت-اس قعوق یشراق هرابقوحلس ہللروص و و ۱۲۱

 ۔ هفطو هصاخ هد(هنطنطسف) هسرزوا كو .یدرلشعا ناصع هنحا ندقبحا 1

 ہئلہ كدودح رللو وهارف لکشتم ندناکداز هسنارف هلا رلغزاراو ناو و ام : ۱

 لدعط تناتمو قالخا فعض رابلستازب . یدراشلدیا قوس هتیرامسق ضورعم ۱۲

 أ تىدا لسمح ہرادنجا ینسەعفادم كسرانطو ہلسەقاس یراتمورح |

 اقجاروا هبرضرب ویو ہسنازیب «نالسرآ بلا یرادمکح یی كرلىقوحلس ۱

 ۱ اکرم ندقدلآ تا یتسهدادا كتکلم نالسرا بلآ .یدزناح یفاصواو تقابل

ESىدملا ماظن ء شلو نواعم ر یادو یقح  as 

 ۲ کو كننادناخا ہدنسانئا وک ندا ماود ردفهنس زوقط ر کیس روسح و

 ا .یدشما راەراحم هناراک ادف یشراق هنیرانمشد نوتوہ كنغلروطاریعا
 ۴۳ را هدرود وا ,یدشلا تربغ سات یداحتآ هدنتهوکع «نالسرآ بلآ

 | .یدشا ارجا ریثأتربرضم هنیرزوارایقوجلس یناکرحو لاعفا كنیرابلاوناتب عو
 ا نالعا زامالشاب رالشاب ما باستک | تحالصو دوغ یرالاوقوحلس
 | هدنجما نامزر زا هدنراتبالو ناجابرذآ و رهلا ءاروام «لاحوب . یدراشمشقلاق
 , یرذوفن لناتمو منعرب زملس قلورو نالسرا بلآ طقف ۳ یکن

  یعقوم كررو یاونع ( ناطلسر ههاشکلم یلغوا هدنفلعاص کو ریو

 ٤ . یدشمالل و کا ہی راح هد رابداو تارف نما مکحم

 Esse یدشلک هعوقو تا ارجا مهمهفدلوا هدننامز نالسرآ بلآ

 ۱۱ لصاح تیرهص مدنی ینادناخ قوحلس هلسهعرک كنروغ یلارق لا < طض
 ۱  «یطعیض كنسەملق نسوز هلحراو كنغوحر ندنراهعلف ساقفاق یاروام «یسالوا

 ۱ و دعا ناز هدنتم وک هنس یجنکیا كنالسرآ بلآ پھ عیاقووب نوتو



 Yo یاسقنا كرلیبقوجاس «یروهظ كرلق وجلس

 مش ںونجو بوثج ك لورغوط الثم .یدردبا نیمات ہدتقفوم انکا یراعا

 لکوایو یل او ر رلنوب هدهرص ینیدشارغوا هلبا مکحت ینعقوم كنتم وکح هدمق |

 ء راراقاب هنعازاق رپ ورغوط هنکلام سنازیب هدرافرط رغ لامش و لامش هلبتفص
 .هدندنع كرلنا . یدراردیا هدلآ ین رالوب مورضرا و ییراردنب تراجت كنابساقفاق

 دودح . یدبا تداع رب یرطف كما هظفاحم یقیرکسع فرشو ۳۹1 تمسشع

 ولو راظنتم امئاد هداروب رابقوحلس . یدنرابع ندوصوب عونرب هسیا یرلهقطنم

 . یدراردیا احتلا هرلاروب هنب هدنعوفو تم ول« «راردیا ضرعت ہدن۔اجما ءراروت

 و . یدلکد هدلاح ر كح هل هدا هعفادم یرادودح قازوا و یتموکح سنا رب

 تمام رب یضوم فرص « شلدا لمست اهد تاقر یضرعت كرلەق وحلس نددس

 هعفادم یدنک یدنک یبهقطنم نه كنلر وطاربعا هدرلیرح و ندنآ باستک ۲
 .یدشلاو هدش روح

 هعوقو رلبرح قوچرب هدننپ رلیلسنازیب هللا رایقوچلس لوا ندن۔افو ككب لورغوط
 یشراقهراباسنازب رلیقوچلس ارکوص ندهمداصم كلبا نرو تببلس ةن رلبرح سنازبب .یدشک؟

 رب ۰ راشعا ارجا هتیرلتهج ایساقفاق یرارفس و . (۱۰۶۷) یدرلشا اهد رفس رب یچنکیا
 ۔ رام ٰیرلکدلہا ارجا هدانا و رلیقوچلس .یذراشطا لافشا یک یرلکدتسیا یبیضارا قوچ

 روطاریعا ,یدرلشعا ریسا یستراببل ندنلاجر راکا سنازبقح هراشاک بلاغ هدنسهفاک كراهب

 را وکهص وصخم تئسهرب هزار قارش قوجلس ه(رواشی) نوا كا بلط یربساو ۱

 هد یس راههده رادتمق كروطارعا هدیامز نعم كج هدا بلط یقتمیلست رسا تثسه .«یدشم ۶

 ناک هنشاب» سیتبراہیل «شلوارجنم ههجیت نسح یتسایس و كروطاریعا .یدکج هیلیا دقت
 ندکدتا نیم ہرزوا قماعاللوق جیلیقاھدرب یشراق هرلکروو «قع و وا "الماک قنرآ یک الف

 کر و ندروطاربعا هنمات یرارادرس رفظم كرلبقوجلس هدنامز نیع . یدشلر ویلاص ار 8

 یراکدتادع فلخ ہرایناربا یرلیدنک ؛رلیقوچلس .یدشلرد وک تئیھرب ہدەرزوا كمهتسا ۲

 .یدرلشمهمرتسوکددرت الصا هدی رابلط و نوجما ییدرویرو هراسارا لیتقوہدسوناینیتسوژو

 اکو هدروطاریع | شک ها كنم رکسع تا ذلاب كى لورغوط هديا در ینیلکت و روطاریعا ۱

 ۔اح رک اسع هدفرطره نام ہدنفلروطاربعا سنازہہ )٦٠١١(. یدشلا ذاخ ا ربہادت یئرا

 نامز ییدتا هرصاحم ی ربش (درکیزنام) هدناتسنمرا كب لورغوط .یدشلک هنشاب حالس هظف "
 اه ا راج رب ییئدش ندنفرط رایلسنآزب "

 یتموکحو كمما مکح ینقوم ہلذوش تفالخ یتادح نوتوب كيلورضوط

 دارو وه تدمر بس «شمریکب هل بتررغ ثمار دشا ۱

 . یدشعا تافو هدسارس «هد(یهد) |



 یرمع جرات ۳۷

 1 اگ یورو قرایوفوا ینس همان صا كن هفساخ « بتاک هدعب . 0 ال نات

 قلا مالاریما .یدش+ انالعا یغیدن ولوا صن (امالاریما) هنس رب هب و لآ ثالورع وط

 وادی | اعایته اح كلورعوط «شلر و حلق یباکبلوغوطهرزوا قلوا یتمالع

 نونو « شوا ینبلأ كنەفیلخ كب لورغوط ارکوص ندقدنولوا اطعا رلتمالع
 ۱ ,یدشمک ها تک کوب كرەنس نا باعتم ینماتخ كمساسصح

 .یدشلوا كب لورغوط قامرھق كوو كلا كمالسا اع ارابتعا ندەققد۔

 ےس «رله راح كلیا هدنن رایلسنازس ہل راف وجلس 7

 هداناو ء شلك هعوقو هدهرص ییدلک ه(دادغل) تکی ر رابفو

 ۰ ك تال تاز ی ركع كر ندنررادزب كرو

 ۴ ودح كسنارب نامزوا .یدشلا راضحا یاسا دارلهرام وب یرلمهعا هدعاسم.

 کک )۰ شارتک هناجبرذآ «یشلواساو واقف هرلکزوت ناقهتسا یادناموق
  قوحاس«رابرح نالبجا هلا همداصم كلياوب .یدشملیلاص قرالوا ربسا ہدنسیش۔
 ۱ تدمرب نیقای ہیەنس نوا هرزوا كمهمرتک لالخ هنرلتلاعفو تربغ كنم رلذاطاس

 / .یدشلاا ماود
 ۱8 2 فوطعم هلماو دصقمرب یدصق یرلهرامو هلراقوحلس ہقدحلا

 | هدانا یرلکدتا ضرعت ورغوط هن رلفرط اساقفاق یرارکسع سلازب ۔یدلکد۔
٠٠ 

e 

 ١ وم ۸ زام و كسک و ماهان ع 3 روس وشود شیار م4 اھد لورغوط

 -. -- : شش سس ۳۳ 1 ملت و... وو ار"

 | ویا ندهریزلا «ندنزفروک هرصب «نددادفب تقو رپ چیه یتقد رظن (۰)۱۰۹۳
 ا ۱ ب اهدو لصوم اك وص نددت درط یزاثمثد برع « شمام
 ۱ ۳ راملسن ارم موك لوصاو هرادا زرط كلورغوط . یدشمردثلر یراکرو

  ندامشناط کون ابرفا نوتوو كلورغوط : یدمهلدیا هےسیاقم الصا

 3 ہایرلتوق یدنک یکن یرکسع ولرد یه قرالآ هن رلرزوا یتلوشسم۔
 ا تک یدنک شملق ند افا كلورغوط .الثم . یدراردبا

 ۱ . یدشلا تمدخ هدنسودرا كياطاس رارکت نرم ا نامصع ۱ کوو ه راع

 | هدزر ط و پھ «لانیا مہاربا یشدراق یکوا كلورغوط « نسح یلغوا كرغج

 ۲ ارح هبرلاکذ یدنکو لقتسه هلتدوصو كنسابرقا رادمکح .یدراشا تکرح



 YY یاسقنا كرلیقوجلس «یر وهظ كرل ىق وحاس

 دوعسم ناطلس .یدشمالوا عطقنم رللما نوتوب هدنوجا رابونزغ هیقام عه
 ی وطنا ةف < نیما نار در اف اتو تو روا ھا زا ترک

 تدم ر طقف «راشملکح رک ارش هلا لورغوط نامزوا .یدشمهتسیا كمرتسوک 8

 هتم ولغم رب یعاعق یدوعسم ناطلس قرالبتآ هادم انع ہرندرب (۱۰۳۵) رک 9 ۱

 ا یا وا یرلکب قوچلس ًارابتعا ندخیرات وا قترآ .یدراشللاراتفرک "
۱ 

۱ 

 2ان بہم بچجسا آے مج وو رمز ق

 ینسلاها ناسارخ . یدزانمە ا تعاق هدهلتسقف وم وہ رلیقوحلس .یدشمالاو

 .یدراشمالشاب هغملا هدک رب و هنما یتموکح كرو یب یک یرلکدتیا طرر هجارخ

 ۔ اکتماقا یراہارا ء كما نوا ییضارا « < كمردشل رب ہلض ال ی رلهعس طقف

 یتندم مزاول یک كا سسأت یری وناس و تاح زرط اقبال ہنیراہ آ

 كروت یکی چارت ر قط یدارفا ۳ یدرلشمالآ ءرابتعا رظن

 اک ندرلتىقفومو راس رفظم یی اعفاو .یدشماشاب هرزوا قتل هر و ءقداع ۱

 یضارا یاس 15 لار لو یدشع ولوا بصن لاو كروت هرلتلایا فاتح " 1

 املا هرابتعا رظن رلص وصخ یک هدافتسا ندنرلتلباق یعسط كغارپوط ء یرامعا "

 ییقتسالاو توق كفلروطاربمیا جنک ءشلدیا ارجا راەراحم هنسره ناه .یدشم ۱ ٰ

 ۔ وحلس تباہ . یدنشمانو وط یو ندنزارا یعاسم هدهجزد ییدتبا هدعاسم ا

 ندقدریدتبناط هفارطا ینراذوفنو توق «ندکداک هسامت هلراینمراو رایلامورەدرلیق
 .یدرلشمردسا قیدصت هنس رلهفىلخ دادغب یّتعورشم كنمرفتموکح ارکوسو ۱

 كرليو ن 2 ردق هحنلک هځرات وا « هققلایف 1

 هقشاب ندرلکب شک رس ندا طض هلروز ینسیضارا مسف رب

  وحلس هدلاح تا یقل ناطلس یرارادمکح ه نغ .یدرللکد یش رگ

 قلا ناونع رب ندەفیلخ ہدكب لورغوط ندببسو .یدرارویشاط یتاونعكب را 1
 رکاصت یذوفن یهدامود كنا هدرارصع یحواو یز کس .یدشمشود نما

 لتخ هل روصوا یسونعم ذوفن كنهفلخ هدهدرصع یحنرب نوا «هسیا شلو لاوز
 تابح كنهفیاخ كيلورغوط نامزوا ,شقاناصع هنهلع هفلخ هبو لآ .یدشلوآ
 هکبلورغوط «ناونعوب .یدشلآ یتاونع (ایمالاریما)ندهفیلخ «شمراتروق ینقیثیحوا
 اصع رب هدنلآ ء سایلرب ایس هدنسهقرا «هفلخ :یدشع ولوا اطعا ہلمسا رم قالراپ
 رب قالا اهد نوجا كب لورغوط ء شمروطوا هنیرزوا تخت هدلاح |

۱ 
۱ 

 ۱1۸ ٩ دلج ؛ یوم مرات «قیفر دمحا
 جگا | 7

۰ ۴ 9 ۵ 



 ی مع حیران ۳۷

 سا هنس رللآ ارا یدافحا كق 0 1
 مس ی و یسسان لنتم وكم وو یاس هرثا ما

 نکا ایهم کک تصرف هلتروص وب رابقوحلس . یدزاسف ا ا نامأت یسهطقن
 ۰ راتلوا راعود هتضرمت كتسودرا یهدنسهدناموق یدعوظكب هارایونرغ
 Lis ٤ یدراشملوا قفوم هکعیا بولغم یتحو هک روکسوبپ ینسودرا كرایوننغ

 ۱ ٤ ؛رفظم و را زا را رامف وحلس یشراق هتسودرا هلو و لا كمالسا ع

 ۳ زاتموکح ینجا « هدراوج . یدشمریتک هلوصح رثأت سکع ہدف رطيه

 .Er « كرلکروت رح یسهلح هسراو كروت ردقەن ندیا اها یسهفظو رکسع
¢ 

 قرض یابسآ ہدرودوب هققلایف . یدراشمتا باتش هکمرک هنتلآ یسرادا كراىق

 1 ٢ اغ یلترجا ندرلکروت ہدنسەفاک كس راتموکح یطسو یاس ہللا

 هن ۱۳ ۷۰۰۰ هلحزا . یتلا يلا تعنص نوا رلکرو انداع كارکسع

 و هیوبلآ ؛ یدراو رکسع ردق ۲۰۰۰۰ ندنرلکروت قرش هدهیوب لا ورضوط
 ۱8وح رب هلرلکروت و ہتشیا .یدشلا تبقفوم زارحا یشراق ہراەفلخ هل را رکسع

 ی > هل هتاکید ی رامارص هن رلکدهتسلا رابق وحلس «هح ديا قاحتلا هنسودراقوحلس

 0س یتوق قوحلس درانادناموق یوننغ «راشلوا قفوم تاستک ا توف رب

 ب ولع ناطلس هدنسهنس ٩۰۳۵ اهد .یدراششار مقع رات ج

 ی ذاا رک ص ی(ورهم) ءرفج .یدشلوا لئاز "الماک یتک اح یهدناسارخ

 یرلکروتیسلاهاورهم.یدشمک هنسهدادا كرابقوحلس رارہشرئاس اهدو (رواشبن)

 اند راوج هتیراریق زوب ناتسکروت زکلای لکد .یدراشمنا توعد یرلیدنک

 موکح نک وب كارلکروت هلسب ندراتکلم قوج رب نانولوُب ہدنتیمہات نارا یتح
 ۱ 1 1 یمەرادا کكرلکروت ؟یهراو یس مدوت وب طقف .یدشمت ا یرلاذن توعد

 ۱۳۲ ر اح ندقماشای مدنلآ یسراذا كتموکح رب یناح یه قماشاب
 ٠ اح مشتحو بدہدم كناربا هلیراتابح ہدازآ ندشیالآ وطیسب رایقوجلس . یدیا
 | رکید یتا و توق نهم د ارو رتک هدوج و داضت رب یشراق
 ۲ سا کپ ی اتکلم ناواع هدنرلءرادا لوح ا نالوا هدايزاهد ندنککرا
 ۱ ززو ماوقا راوج تارلؤم وب نوتوب هتشيا . یدرارویلیبہدیا ہعفادم هدنروص
 ا وزرا الف ىمرك هنتلآ یسرادا كراق وجلس رکھ ءشارأت یارجا



 ۲۷۱ یاسقا كلرلبقوچلس «یروهظ كرلرق وجلس

 كنبراتوف هدعدآ ره یراقدنآ نوجا هوش ین راتنک اح هک ءدهجردوا ےک
 راقوحلس . یدرارروک ینکیدتیا قاحتلا رارکسع یی هنسرایدنک « ینردلاغوخ

 راه دهو رام راپ قج ایالغاب هلباهطبار رب مالغاص یرلبحع درایو ندیاقاحتلا هنیرلیدنک "

 شلدبا دیدحنو مکح یفارطا كراقوحلس هدانئاو .یدرازامروط یرک ندنلاذیا

 واساقفاق ءرزحرحم یتح « ء(ورەم) ند( دنقرمس) طقف . یدقو یراهقطنمر
 ¢ كموررصف ید 3 یرللآ یلاوح نونو ناه ردو هس رلا رڪ ناسارخ

 کیه «لقتسمو لتوف» رانوهکیوب هنبرظن كانبروطارپعا نایتسرخ یک
 «راشمریدئرآ ی رلتوقهداننا وب راق وجل هقىقلا یف .یدرونوروک «یکش مهما كلربس"

 لخ ادهنیدادع یرانادناخ قر سش ین انادناخ «راشلوا ک اح هراهملقوءرلارح «هرایداو
 .یدشمریدنرا اهد تاقربی ا زغ قوش هدنرایدنک هسیا تیمالسا .یدراشمالشاب هک

 .یدراشعِا مدرای هرلیوننغ هدننامز دوعسم قرالوا هعفد كليا راقوحلس ٦

 مادا ضع هدننادبم هراع هليا زادناربت یلهرزو هدیز زک ردق۳۰۰۰ كب لوغو ۱

 ندحمور یررالما دارلیون زغ یدصقم ندعدرای و كکب لورعوط طقف .یدشع ۱

 . یدکشا هدلأ ی( ناسارخ ) كردیا هدافتسا ندنذوفن لدوعسم ناطلس هدايا |

 نیمأت یرفظم ہدەراحم یکیدلیا ارجا یشراق ههیوبلآ كرابونزغ « كب لوغو ۱
 دنه ء هننادىم هراحمرب هقشاب یراقفتم رکسعو روسجو یوننغ دو «هشدیآ
 ناطلس رابقوحلس طق؛ . یدشمهتسلا كما قوس یشراق هسرانمشد ی 1 |

 كرت ینسودرا كناطلس ء رلشعا بانتجا ندک ارتشا هتسرارفس قازوا و دوم

 نارا ,هدارو یت یدرلشملکح هس راهاکو درا یدنک جدا ورەم) دار

 ناب ہدەمق رش مہانم . :یدرلشمالشاب کن هزوک تصرف نوجما ضرعت هنیرادودب ۱

 ناطلس «راشمهتسبا قاسارخ نددومم ناطلس ءرذج هلالورغ وط هروک هنفیدنولوآ ١

 ۔ ول ہللروص وہ راق وحلس . یدراشلرآ ندنسودرا هحنع | تقفاوم دو 1

 هدافتسا ندتصرف سه نوجما كمرشک هلوصح ی رالما ارک وص ندقدلربآ ند ۱ ٦

 كراساربا ناولو منا یراتعا هے دم یراقدروطوا هدناسارخ . ید 3

 هنارواکنج ءیراتداع فاصو لپ « راشماشای ہلیطرش قمالآ یتاداقتعاو تاداق 1

1 
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a 

 ےک

 سیسُایفل روطاربمیا كروت ټن هدرزوا ر | 3 «راشعا هوا ی “2

 .یدراشع هزوک تضرف نوجا كا



 یوم میرا ۳۷۰

 همیسقت زرطو دومسم طقف .یدشلا میدو قرالوا صاخ ینرافرط (ناتسربط)و (قارع)
 ۱ قوجلسهداننا 3 .ىدشإلا هرادا هنشاب زکلا یم وک «شعا بولغم ینشدراف قرابالوایضار

 ۱ ید رلدمالشاب هک اد دهم یلاتسا اففا هرلشمهل رل باو رغوطهاسارخ كر هک ی رب (سو زقوا)یرهتح

 و9 الشاب هدنامز یون ن دوم اھد ءتامسانم ہہم رليون نع ہل رابق و حلس

 ١ .یدراشل افلکت هلس ینالوا لخاد هنتمدخ كرلبو نع ءرایقوحلس یتح .یدشم

  هتشیدلوانوقرب ردقەن كنيرایدنک «لینارسا ندننادناخ قوحلس هروک هتیاور رب

 | یسهبارخ كنبرلیارس قوچلس ہدەینوق
 ءویوج ندمشابهرک رب یمای» :ًاباوج هراسفتسا نالوعوقو ندنفرط رلیوثنغ رئاد

 ۴ ست ا
 ٠ یدشع د ۹ مرار دنالفایا رواکنح E هنرزوا موعد 8ر < مەس

 | لا هدنرلهلبسق كروت نالوا نارمکح هداطسو یایسا هدرصع یجن رپ نوا هقبق ایف
 ۳ یورو ولوا دع تموکح 4 یلتوق كا 6 فرط نالوا تاج یاتو تک قوح

۴ 7 ۷ 

 | الصا ندتقادص اک | «رارلیرلیا او یب قرالیقاط هنشب كنا راهلسق نوتو نامزوا

 هدراشیاندبا نهمأت تمدغو ناشیک نفآ و برح هلصوصخ .یدرازما یارحا
 ۷ .یدرلزمربتک للخ ردق هرذ هنراتفادص



 ۹ فانا 3راق اس تروي 30 اف

 دوم . یدشلدا فیقوو سبح ؛زجاع ندوق ولرد ره قحایوق یشراق هنشدراق لیعام۔ا ۱

 :یدشتارظن فطع هرادودحلامث ارکوص ندکدلبا نیکست هلروصو ینالتخا یلخاد یواز

 - الس (غنابل) تن هلالس رب کی نیچ لصا ۰ (۹۰۷) شماغوا هماسقا یسەلالس مان هدف
 واآ هل . یدشلوا لصاح رلفالتخا هدنسارآ هلالس و هلرلهلالس رکید یر هنیلآ كنسهل

 یاروام كردیاءدلآ "الماک یت رلتیچ ولو ولنا هدرارونیوا «رلشع |هدلآ ی(ییجه) یراکروت

 كوو نوجما یو زغ دوم رلتیلاعف و نوو .یدرلشعولوت هدنمزع كمهل رلبا ورغوط هرهلا
 ضرعت هثرزوا كلام لصا كرلن و نکیا لوذشم هل رفس دنه یو نزغ دو .یدہا هکلم رب

 یاقاخ كرلکرو « شعاللوف ی-امولسد یثراق تو الا زوم ورم یی ته یا یرلغا

 ندنض رم كن رد ماق ہنس ER وس 8 جاودزا و طقف .یدشا جاودزا هلزق كقیلبا |

 ینردب مئاق كرەنود ندناتسدنه « یوزغ دو نامزوا . یدشمەمەدبآ صالخ ینسیدنکآ

 .ىدشملا بولغم هد(خلب) |
 ۱۰۰ رارفسو . یدشعا رفس هدایز ندیتلا نوا هاتسدنه زکلاب «یونغ دوم ۱

 هدناتسدنه هلرارفسو یوزغ دو .یدشلا ماودردق هنسهنس ۱۰۱۹ یقرایالشاب هدنسهتس

 رارفس و . یدشفرتس وک .راقلنام رهق هداعلاقراخ شق رلتمدخ كوو ك ه راشتنا كمال

 هداطسو نورق ہا یونغ دوم . ىدشملا تمان ینسەبلغ یشراق e كتیمالسا هصاحلا

 نالیس ء ناتسدنه كردا نشا نامل رب هدناوک ىدا یردنکسا كوو كل رلکرو

 | رک ا یدشلا ذاا تع نع هطق یتسارو نوجا مان یتطاسرا و هلا ینجودنهو

 هرلف رط و قاب قراقار هدوعسم یلغوا یی (هب نغ) قح ؛ شمر دا اشنا ا / هدار و

 لاو یناهارب رب هنارک كردبا رظن فرص ندرکف و هرخ الاب طق .یدشمهتسیا ك۴
 هد( با ) ۸3٩.۰ ۷۷ یو دو یدشلا روم هکمر و یر و ٹیگ «شعا

 كنبونزغ دوم . یدشمالاق یلاخ ندکعا رله راح هلرهیبق راوج كردہا لیکشت اعانود
 ناش ٌهزاوآ . شمهلا مسرب ردق هنت رم (هناغ)و (سوزفوا) یناروطاربعا (۱۰۳۰) هدن فر 1

 ۱ .یدشعا راشتنا ردق .هارا تح ل تكاکرو قرش نو وب یرنظ

 ةظ ه(دادنب) هدنماتخ كرفسرع «رون ولو ط وب ص هحرد كوص هتفالخ یو نغ دو 1

 ا قلوا داهحر هزغا ارجا هلر کف ا فرص یراەراحم نو و .یدر ردن وک راهم ۱
 نیز ت رغ ) ندفرط نون دنا امغپ ی رارهش تس رب تب ندفرط رب .یدردا ارج

 داوبوب و ندا صیصخم هتیمالسا كرهریدنرآ یل راوتل كرل . یدرلیبا تریغ هۓرامتا
 شم ر دتا اشنا رلعماح مشت «شمر دچآ نونفلارادرب رار هلا هاخیتکرب میسج ںاینگآ

 ۔وا لق هل( هغ ) یرلواق نوو كندبعم (تانموس) .یدشمر داب رلهناخهتسخو رلیتک ۱ ۱

 -رهفهناکب ہد كتیمالسا هدنامزنع طقف ؛یدزالاف یلاخ ندکلرک ام یونغ دو .یدشعوآ

 هدر ون نع دو یساهس رور اهد كلا راک ادف كلا كتسمالسا هدرصع یجب رب کوم ید ین 1

 (همانمش) «شعاللوق یب یسراف هنر كنیب رع نالوا یمسر ناسل یونع دو .یدشلا یل

 تعنص) كردبا لاغتشا هللا هیملع را آ هدیدنک قح «شعا صیصخ شاعم «یسودرف ین 1 1

 . یدشلا هجرت رار e پا رپ ناهار هلمما" (تموکع

 هدهدوعسم یلغوا ر کی د ۰ شقارب هد یلغوا ليکو قموکح لوا ندتافو دو ۱



 یوم خیرات ۲۹۸

 ا[ لورغوط ءهلا یحالسرغج .یدراثمشیلاح اکرتشم ردق ہننافوالرغج كره« هز وک

 ۱ ها (دنق رمس) هل روص وش رہو وحاس .یدراشعا مد رای هس رکیدکی هل راد الاب ه رام

 ١ هل راحالسو یرلحلق | کوم ندکرلبا لک هرادار مظتنم مرا ( رغشاک )

 1 3 ۔وحلس نامزوا . یدرلشهالشاب هاع ولو هد دراي هراتموکح لوو ید اتا

 ۱ | .یدروبنولوب رلیوت نغ هللا رلیمزر وخ قرالوا راوج ہرایق

 | لآ . یدبا تموکح نایدیا سیمآت ندنفرط (نیکت كوبوب) نیک بلآ «رلیون غ
 | یئاماس نالواامرفمکح هدنرلفرط رهنلایاروامو ناسارخ ورغوط هنیرصع یوا ك داليم نیکن
 | تبعم ر كليشك ۸۰۰ ییالوط ندفالتخا نلک هلوصح هدنرهزا :نکیا یسەلوک كن رادمکح

 | سیسأت تموکحرپ مظتنم ہداروب ءشقا تمواقم هلتدش یشراق ہنسیدنفا «شاکه (هنزغ) ہا
 :  لیکوس) ینعا ( نیکنکس 3 نیک كووهس) لاد راج رسا ناتسکرو نیک بل آ .یدشطا

 "اڑ غ هلسراهمو تعاجش ہداغو و كنج ٭ یو رسا و «شاآ تئاض رسا ر هدنما (تکت

 1 نیکتکبس .یدششار اکا هدقموکح ۰ (۹۷۹) شا جوز ی زبق نیک بلا هجدیا

 ١ طض ییات اتسناففا كردہا طض ی رلفر ط ( لیاک )و ( راهدنق ) زالآ لا ہلا ےک ءرادا

 8 یدشط ردق هنسیلاوح ( با ) كردما رورص ین دیک ربیغ رلهعفد قوجر تح .یدشلاا
 || هکهدهجرد وا « شمالبوط ودرارب كوب ون قرالوا رازی نرازواج وب یرادمکح روهال تیا
 ۱ ه ه راحم یروهظهن روفر هدهرصوا .یدشلاق هدنتبسا ر هدنوا یثراقه وقو ی رکسع تاریکی

 ۱ -رو یر و رارب هلا ليف ۰ یرادمکح روهال هنج وم هدهاعم نلبدا دّقع «شل وا عنام

 ۲ سبح یراصخرس كنیکتکبس كردبا ضقت ییهدهامم و هرخ الاب طقف .یدشلوا یضار هکم
 ۱  ضرعت هن رزوا رلہ و زم هلا ودرا رب كلیشکكک ۰ كرد قفا هلراهجارراوج ءشا
 ۱ اوج یرہن (دنس) ؛شملینآ هنسەرآ یرلنیغس ناسنا مسجو «نیکتکبس نامزوا .یدشعا

 ۱ هنلغوا كردبا باستنا هرلسناماس ہدناربا ءارکوص اھد .یدشلوا کاح هلماع هیضارا یهدنر

 ۳ قفوم هفلآ یناونع (ندلا رصا) 0 شا نم قرالوا ییرا دا نانا

 ۱ کا یدعلوا تلخ هنسدنک یلغوا یبا ہدنما لیعامساو دو (۹۷) ةدنافو .یدشلوا

 ۱ اع و رشم كننل رادمکح : ید ا فطع ھه هطش چوا یقتسدعاسم نو و یو نغ دو ندشدراق

 ۲۹ نقوم هدناتسن اغفا و هدن رل تج "كرو ا شوخ هل هفہلخ دادغبو رلیناماس ندا نان

 | كرو. .كملا ماود هرا رغم یغیدجا کار اا یشراق هب اتس دنه ؛كغأ میس و ینسیضاراو مکح

 | لاصحتسا تورو ناش ندناتسدنه «شعا نیم توقر كونو ےک ناتناغنا هلب رلتبح

 ۱ نظم یبا زارحا یثراق هننکرشم كنب و نع دوم هدیسهفیلخ دادغب هلا رلساماس .یدشلا

 نم كنب ون غ وکر یدراشلظا ق وشف ہلرلشبقل آ ۱ و رلن اونع ینسیدفنک كاردبا لس 93 یرلت

 ۱ هنا تمدح مو ہلددسح كلدا ارحا یشراف ہراکر شم هد مه هنسعا ور نما م یرارفس

 كن إلح یرلفالتخا دوحوم 1 لوا ندزمشیریک هرفس وہ یوزغ دوم .یدشلوا ببس

 ۱ _ ءہلیعاما یلغوا كوچ وک یبیضارا رزوا یداع كرو «لوا ندزغا تافو ی ۔اہاب :یدئمە
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 | 1 ء7 تنا یب یفارا هلس وق انا رس بدو تو ,یدغؤار ہدو یلغوا اوہ و هدینودرا

8 ۶2 



 ا بج تیل 40 > »

 یاسقا كرا رواء ىر گرافویلس
(ATV) 

 تر ا کم و ردیونزغ و ھفویط < زارنا یم روب ر لک نیا نو هداط سو نو و
 رانا 3 سا لکشن تمو تک رکا هدمل وطاب | و

 بع تموکح و . یقتتا تشاف دارحا را کی راوج هلا یئ تا ۱

 تده رصع چاق رب هلردبا جرم هتممالسا ینصاوخ كلٴروت <شعا سانتا یتسدم

 «تموکحمظتنموب یرلکدتیالیکشت كرلکروت :.یدشلوا امرفمکح ہدیلوطانآ تده ر

 .یدبا یہ کیش هدقوجلس

 هدنسزا ایردرمس ھا ایردما . یدیا لغوا كسرب دنا قاق « قوحلس

 ورغوط هن رل هنس ۱۰۰ ۰ قوحلس هد رص یرافد ر وط بوشالوط یراەلسف دارو

 ردو 6۰۰۰و هود ۰ < یراوس ۰ ء شلربا ندى رل ناسا میسج وب

 كقاقی نب قوچلس . یدشمارآ نطو رب یی هنسیدنک كردیا ترج هلبا نویوق
 .یدشلوا بس یراضرعت كیوغس ٰیرادمکح لوعوم هنسعا ترحاهم هل ر وصوب 1

 - رب هد( اراخحم ) ء شا ترجاهم هنکلام مالسا هدنسهنس ۲۵۰ كترم وب

 «نالسرآ :یدشلاق یلغواچوا هدننافو كقوجیاس .یدشللا لوبق یتیمالسا كرهشل
 یدنلصم كنيرلاباب ءرغج هللا لورغوط ءیلغوا كلماکم ندرانو ,یسوم «لساکس ۱ ۱

 قلیرآ رب چه هدن راءرآ یتح .یدراشعا هرادا دف ی رلهلسف كروت ناولو 1







 یوم خرا ۱ ۲  ء

 3 | یرافرح رهتسوف ناروا ندنسلاها (مهلراه) ہدنتبادب رصع یجنشب .یدزامارای
 ۱ كن هحنتس باتک رپ هلتروص و .یدشموشود یناعوق هلاح رب كرحتم ءینمربآ
 ۲ كب هدرلفرح جافا و طقف . یدقجالوا لباق كما عبط یت رب هقشاب ہلیرلفرح
 ۱ وک ناز 1 ناملار یلسنایام )۱٤٤۰( | رک وص تدمرب هبلعءاس ۱هدرونشآ قباح

  كيلاق و«شعاب ینبلاق كفرحیه کردیا هدافتسا نو رو کكرەتسوف ناروا ءغرەبذن
 ٰ دوجو رلفرح كرحتم رک ود هطلخ رب تا ندنآ ومشآ و نوشروق هنا

 ۱ ک :رهنوک .یدشع ولوا لامعا ردق ییدلنتسیا ندرافرحو اکو ۔یدتمرگک

 3۳۲۱۱۱ زوجوا هددضاک هدرودو ۔یدبا سدقم ںاتک «(۱۶6۷)رما ینیدصاب كلبا
 3 ۱ ۔یدنارٹگ توو بات؟ قوح ك نوچ ا

 ۲ ۱۵۰۳ :یدشّعا قرت قباج كب قلیجهعبطم ارکوص ندنداجما كغرەبنت ۶گ
 ۱ ءارتخا رب چیه ردق قلیجهعبطم .یدراو هعبطمءدنفرظہه ناه كناپوروا هدنسهنزب

 | ا ا یک ندقلجهعطم ء نیرصاعم .یدشمهعا تک مار د كوو هدنشراب

 | ءوق هدایز كي سیردن و لیصحت . یدراشمالک آ قباج كب ینکجهلیبهلیدیا رلءد
 ۱۳م .یدشگهعوقو همظع تالدبت هدناساس«شعرا تایفثک .یدشمشالبال
 | ییدمروکه دهنس كيب ترد چوا تیرشب ًارابتعا ندنوکینیدنولوا داجما كفلیج
 8 .یدشلوا قفوم هکمروک ہدنفارظ رصع ثرد چودا یی رت

 | ۳ ,Ey كج هلک هعوقو هدیه و وم راتهددرودوش ره ۳

 ۱ د امسح 5 هو هدنساپ هسناحور هوډ .یدیا هرز وا کال رسا اف ةا

 | قادوطارعب ندفرط ر ی «یراتوف كوو ییا كناطسو نورف «ءشعا لکشت

 و .یدشلا روهظ ہیدلبۂوق دنتسم هنساسا نا و ار ہدننای قلاباب ندفرطر ید

 7 با ہ هراروسهس یاسحو یاحور یرارهش قوجر كنهرتلکداوهسارف هدرود

 ِ «قراشاضوا «قراشب راح El یدششؤآ اب هللار وطاربمیا هلا ہدابلاتا ؛یدرلر وبن

 ۱۳ یدرولوروککیدتبا روھظ كلالقتسار مات ءكنوق رب یکی قرهبلوا بولغم الصا طقف

 ۱ :ررمام
 ٤ دلج ؛ء یوم رات « رهمایش س 4 ۳ دلج « یوم خم را ءوبمار ء سوال

 عرس مین را هس ور « ومار بس ۲ دلح برا رثاد هب یم وم خم رات ¢ لودارابووەر

 . یخ رات اینامور لو ونهو س ۱ دلج ءیخرانت ناتسواخ ام
 سس O RAR وہ 55 سس



 ۳ باک پا

 یخی

 ۱۹۳ مییانصو تراجحم ءرارهش هداطسو نورق

 رہ ںیہ یس a ۱ وو
 ازش رہ ںی اوس وا

 اپ مت پی
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 یولاص كمع ر ہداطسو نورو

 (هدنسهناخبتک قرامنس هدکیدنو)

 یفیدلوا یلاہب تاغ لوصاو طقف .یدربللصاب هتنرزوا قاربایرب كرهلوروس ېک ص
 هشنا نوجا تاک نه ها هح یخاداموا كرحتم رلفرح . یدحاتحم هدهامز کا



 یوم خیرات ۳۰

 اک قدنص نوزوا دوخایو ءرارالغاب هک هررد یکیا نیقایەہرپ نوجما قعآ ییوط

 0 وہ . یدلکد نکم قمشاط هلقلیالوق یوط . یدرلرایوف هسرزوا قانای رت

 اال لق هدایز كا ؛ یدشمالناللوق هدنراهرام نادم پوط هدرصع یجندرد نوا
 ۱8 امان «ندنوشروقایو ندشاط ایز کا رابمرم .یدشلااللوق هدنسهمفادمو موج
 "الو جما ینیدالوا a هد ناز كب و راب .یدیا هدتماسحر لوح وک اهد ندنباج

 ۶ .یدبا زا تیاغ یرالزام كرابوط
 ۳ رصم ینعی (سدربا) ہدەداطسو نورف یک ینیدلوا هدهعدق هنمزا

 7 یدیایلام ردقوا یرد .یدرارازای یزای ەهنیرزوا رلیرد ناد نموشراپدوخایو

 ٦ کهدرلیرد یکسا كا نوجما قمزای یرارلا قوچرب ورغوط هرصع یجمنزکس
 | یسسیف دانآ قوحرب كر هم دق هنمزا ندسسو «شلدا سح موزا هغمزو یرایز

 ا دغاک ندقوماپایو ۳ كسا یر ندنامز یسا كب رادنح . . یدشلوا حياض

 ابا رصع .یجنوا ءراشملا ندرایلشج یردغاک قوماپ وب رابرع .یدراربلیب یاما

 ھدەسئارف ءدرصع یجنکیا نوا . یدراشللا ممعت ہدایلیجسو اینایساورغوط هنیرخ
 دغاکندار واحاب ہدارکوص اهد .یدرلشالشاب هنلامعا دغاک ندنرلهحراپ شام نتک

 یسامالشاب کک تكلموک كسکره ًاراتعا ندرصع یدردنوا .یدراشما لامعا

 ۳ £ . یدشمالشاب ہیاملسای زوجوا هددغاک «شلافوح رارواحاپ هس رزوا

 ا یدشمر دیرآ اهد تاقر ےس كغلبح هعطم یىلدیا لامعا زوجوا هلروص

 ۱ اه ابیات او . یدما یسزان لا بھ رااتک اوج هداطسو نورو

 كيوريابريتک ہدوجو بات هک زا تیاف ندسس و .یدحاتحم هنامز قوح كن كما

 نالیزای یلتقد هے دلوا هدنرخاوا رصع یحنجوا نوا E ہل اس یل اغ

 .هدرارتسانم ضع ندسس وہ . یدربلسهشلآ هغنا رف زو شب رد سدقم ناک

 راد هينا رصع یحتدرد نوا . یدرردیا طبر ہل رح ز هنىرلبالود یراب انک

 | صاح جابتحا ہنسلریتک هدوجو قباچ اهد كراباتک ہنیرزوا یادحا كرانونفلا
 1 (قاضوایسق) « شملیزاق هنیرزوا جاغآ یتم كربباتک هنیرزوا كلوب .یدشلوا
 هتح ر رافرح نوجما كىو :یدشک دو یتعنص (كح هنیرزوا هتحم) نلسد

 ۱۳۳۲ ایزا «کهلتروصوا ءربلیزان فارطا ٹفرح یه !رکوص «یلیزاب هتیرزوا
  یدزوا كن وب ارکوس . یدررنک هدوج و هغ ګر قراقبح هادم یگ



 E عیانصو تراجم « رارهث هداطسو نورق

 زو ازا یهنکیاوب ناملاتسار تا ايو ی و والف تیام .یدلکد هدلاح رب لک

 نداروب ہد یان هلصوپ «شعوق هنجما (ولوصوب) وطوقرب كرهردتبا نزاوت هدنرزوا '
 .یدشمشکدهدیطئارش كنمافسربس ارک وص ندقدنولوا داحماہلصوی .یدشلک یرلیآ
 ۔ دتسا ندرللحاس رک

 ؛راشمشالقازوا رد

 هن ورابتیاهم .یدراربناللو

 اد وق ر هدا
 كليا یا لامعتسا كر ەر و

 < راشع وشود رابع لوا ۱

 ۱ تک ءدتخادما یمن ین |

 رەطول روطاریعا لامعتسا رانا کوا كلف
 رە یدو یحنجوا نوا . یدراشمتآ
 رمصع ی درد نوا .ىدرلشملا لامعتسا بوط یرامالسا ایناسا اراشعا ندرصع

 . یدراو پوط و الاسا هدنتادپ

 ندنمشد رانو . یدنرابع ندراتلآ اباق رلبوط نالناللوف هدرارود كليا ٦

 ندولمانربهکودایو هموودراپوط .یدیا هدلاحرب یاد یدکلهت نوجا نانآ «هدا
 یت شلون وف هس رزوا كلكن قادنوف یک ینیدلوا درعا : یدلکشتم

 یش ور شہر



 یوم خیرات : ۲۹۰

 Es (02٣3 .یدشلدا مضوكنأرب نوزوا ههسلا «شندازوا یرلیو هسلا

 ۱ . یدراربتشاط هس رازالغوا جما هدراسسآ رپ ءرلربلآ هنس رالوف لوص

 رصع یحاٹب نواو یحدرد نوا ءہداطسو نورق

 | «یوراب بوط «هلصوب :تاعارتخا نلک هعوقو هدرا
 ۱ داحا لوا ایت ىج درد نوا یحوا كلبا ندرلنو .یدبا قلیج هعبطمو دغاک

 تا اهد کلا ها هدانوروا ىدا لاقتنا ا 2 هیایوروا. «شلدیا

 تاعارتما هداطمو هو رف

۱ 
۱ 
8 

۱ 
۱ 
۱ 

| 
j 

2 

 ر نوا اج لطم کلا .یدشلدیا تربع هنمسمعل و رشن لر هلب رک هلاح رب

 ۱ .یدراشمنا داحما رابلایوروا هدرصع
 | هصاوخ كنهنکیآ یلسیطانقم رابلنیج .یدیا یداجما كرایلنج اساساهلصو

 | او راب رع .یدراشعا داجما رانا یهلصوب كليا نوجا یراقد ولو فداو
 | ممعت ہدسفضوح دیفسرحم ء راشلا ندرابلنج ورضوط هرصع یجنجوا نوا
 نایص ر نزو هدنرزوا یعاب نوت زایو وص هحرایر « هلصو ہدرودوب .یدرلشل |

 زونه I و یسوغوط اهد . یدنرابع نوکیا نت نئ وف هنرزوا یمەچراپ



۱ 

 ۲ ۵ ٩ مدانصو تراغ رک ہداطسو نورف

 الشاب هکمر و یمان نہع ہنی رلباوتا کشک یک راز داق هد رلککر ا ہک جد

 سکیلا شهتسلا هل رلکک را هسا هدرل معع یحشل نواو یج درد نوا ی

 .یدشملسای هدزرطر قیشب ی هدوحوو هصق

 هداطسو نورف .یدشلوا ضورعم هدیسهسلا دلرل ولبوک عبطلاب اد و

 هدرصع یحنشب نوا .یدرلشعا هظفاح ینراتفاق اولوغ یک۔ا یرلولیوک زسنارف

 ینراەسبلا راوابوک طقف .یدشعولوا سح یقرت ہوا ہدنتفابق دلرولیوک هسیا
 نوا هلرصع یحرب نوا .یدرارریدبای ندشاقرب زوجوا اهد ندنککترار وہ

 ( ہذنصئاخبتک هلايو ) لەجتەم لارق

 سال نوزو! ننبا ردق هنس راقایآ ہدرہش رلککرا CRE رصع یحجوا ۱

 هرز ندلت دوخایو ندکروکاپ هسراهسلا ا ران ہو لا لاو تب یا
 و ناسد ( نورهاش ) شو رس یدبا ندهلاسوک ہامس هردن و ۰ یدرلربتالپ ۱

 . یدن رابع ندهالک عو

 هسلا شینک تیاف ءیللوق راط رانہداق . یدیا هداس تیاغ یتفاق هارلنباق

 هارهتروا هتیراشاب ینتجوا ءرلربل | لاش عون رب هنسراهقرا هقشاب ندنوب .یدرا
 ہہم

 ۔ اف هدنس را رصع یحنح وا نوا و یجب وا : یدرارربتک هدوجو شو رس عو رب 1

 هدرمصع یجندرد نوا . یدراشمالساب هکمک هسلا لهرر یک: یکتا هدراسد



 یعومت رات ۱ ۳۰۸

rاا ضع یحنح ا نوا ندرصع یحدرد یقسوم هداطسو  
 1 یس رجم

 رارابراب قوح رپ هدنرود ماوقا ترجاھم . یدشعا لک واغ وط 1

 ییدتالمکت كنيقبسوم .یدراشمتا ممعت ہدینرایقیسوم ریارب هلیرلتداع یدنک

 ما دل وا هدناسدا .ىدشملا زارحا هسا رف فوم ىج ر كا ودا رود نوزواو

 هدابلاتبا ہہدایناسا . یدشلور وک یزفات كه ام 0070| هدءهدنقسوم یک

 .یدراشما تمدخ هدایز كب هنسراشسا یو یر عاشزاس اار اکا

 ام

 ٠ ردهدغو رام ) یسهمانناس یلخیرات ۰ ۷ ٩ ترام ۳٣" تثالراش

 وم ارا(رەکشیز هننم) .یدشل ربتکهدوجو ییسومرب یلم هداینالآ زکلاپ
 ۹ : .یدیا هقشاب نوتس ندنسقس وم زمسئارف

 ؛یدشلدیا لیمکت ندنفرط راقرع کی یقیسوم ناک هدوجو ہداطسو نورف
9 

  هحرد وا ءداطسو نورق طقف . یدبا هقشاب نوتسب ندنسقیسوم ناو یتبسوموب

 یدشمالاب هفلوا زادناسکع هلاهعشهشرب كوبوب ہدنخمرات رشیاهد «شعاقرت
 .یددوجوم ادوم هدهدافسونورق یکینیدلواهدزع امز
 شنک هاک ءراط هاک ءنوزوا هاک ءهصق هاک راباوا

 بلص ها 6نلایختا «ردقهرصع یحنحوا نوا ندرصع یحرب نوا .یدرباس

 ای نوزواو شدنک تیاغ هسبلا «هلبریثأت كنيراتفایققرش ناوروک هدنرلبر

 تفابث هداطسو هو و



 YoY موانصو تراجن )رش هداطسونورق

 كنوع هدهساارو رر و ۾ یدشمرتسوک یدنگ هربندرب یسشارتلکه تعنص ۱

 ود لبا دین دبا یه هدا دلا هد ویدا ندامت تا یر وف 8
 یداّعمو ییطرغ هدرلاننانولوا اشنا هدنزرط نامور .یدیا یراراکتنس (سآ 8
 الوا « راشعاأی رارب وصت ملا ندهبم وم تاب> و ییسط راد و ٠ رللکشو راسز " ۱

 ہنعای یرامسر کوک نايم هدب ء.راتشعا دیلق یانانوص یک رف واو ما 8

 اف ی رلقلشاب نوتس هسلا هدننامز یولنسو تسوک وا نل . یدراشمالش 1

1 

۱ 

 وو يالا نیز هل رامسر ادنهو زوادہام ءیرلٹکنید هود ہا اش 6

 زا زا قل ید رک پس و هلععص و رادّتفار لوو بھ رلس ز یاق 1

 یلایو و هروک هنلاح كطبحم نالبناشاپ راکه . یدرلشلوتروق ندننانسنع ی

 نوتو نلیربتک هدوجو هدرصع یحنجوا نوا و یم روا 5

 كنهآ رامسر وب . یدشیزم هلرامتسد لاو یرارآود ۵
 مسج تیاغ هدرصع یجنکیا نوا . یدشلربتک هدوجو ًارظن هنسهدعاق ناول

 .هفاک ناه كرلەحول ؛ىدشماساي ًاددقن ہۓیرامسر سنازہب بھ یراەرظنم تاسرب

 رامسر و «هدرصع یجنچوا نوا . یدیا یس ضربیقو قحا تیا نیز 8

 .یتعنص یطسو نورف فرص «قعاب مسر هلماح . یدشلوا عاق یانی زت ماح هر 1

 قط ء رتایوا .هدرلکند فلٹخم اما نوعا كمرتک هدوجو فرات مو 8
 ق رالساپ مسر هسرزوا اوقم ر الوا . یدریلیردسشب اب هلن وشر وو یک قییاز ١

 نالناللوق هدراقسازومو .یدرنهلسب ھا وشر وغ قارطا رووق نام نشا

 هدرصعیحن>وانوا تعنصوب .یدبا لشي قا یراص «ینمرف ءیئام رلکزر ۱

 ۱ .ىدشملا لکا <

 . یدیا كلبجهنیم ء ندیا یقرت ہدایز كا ندهنیزت موانص ہداطسو نورق
 ممعت هث دل وا هد قلسحیلاخ ۲ یوتاب ٹک هدوحو راهنم سيه تباغ هد( ژو ) ۱

 .یدشملساپ هدساقم دوو لواندیرلهدس ٩۱۰۰ تاحوسنم لوو كہا .یدشعا

 یسهقرآ كناحوسنم نلک ندبل وطال ا و المحس E ارک وص ندسونس ۵ | ٤

 .یدشمالشاب هکشا تیافک ہيلحم تالومعم ہبەیمومع تاحاتحا ءشااا

 ۷ ٦ دلج یوم رات ءقیفر دعا "



 یوم حیران ۱ ۲۰ ۰۹

 ۱ : طو تاسدا ے رات رل صع یجنح وا نوا و ینکیا نوا . و

 هدندنرظن و ا یک ینیداوا مهم ندن رظن 7 كوع« عبانص

 ا ٢ نامور زرط كيوغ هدرصع یحنکیا نوا . یدیا لاج یتیهام رب كویوب
 و ۱ یدعلدبانبمأت و سل ربتکنادیمەسیفراثمآ لمکمأدج ہدرصع یینجوانوا ءشاربآ

 ہوغ كنراسمعم زرط نامور

 1 | نوا یلید رت هیرامعم زرط

 | ہد رافرط (اوولاو)و(سیزءوو:)ہدرصع
 | لیا) ہد تاقیطت كليا .یدشلک هعوقو
 3 نولو . یدشلدپا ارجاهد(سنارفود

 1 1 ءشعولوا اشنا یضس یراهءف اسلک

 دیا ( زرط یضیب ) هبیدامعم زرط
 اط كيتوغ ایوزرط یضسب .یدشلریو
 ق در تدم رصع ترد هد ص یرامعم

 1 تان ردق هرصع ینجوا نوا ءئشما

 ۳. ت ووا بلف یسالنکت
 ۱ . یدشعا ممعت هدهسنارف نووب هسپا

 ا هیت اراعا ندر و
 ۱ سدا لسا اشنا رلاسلک قوح لکیه رپ هدرصء یجنچوا نوا

 | رسنارف په هنیرلتکلم یدنک ر اسوقسپ ینجا نلک نوچیا لیصح هننونفلاراد

 ۳ یدو هدرارصعیحنجوآ نواو نکا نوا .ٰیدراشظابلج یرارامعم

 | ۳ یمظعا یمسق كنناسو .یدشعولوا اشنا هدیاسقوجرب اهد ادعام

 ۶۶ئ .یدہا یرلمرئاد ه دابو رلر وس

 + : ( هیزاعا ) هدرود یدو جاور كنرامعم زرط نامور ىلا راف

 E دم هد هنمزا و سنازیب به راشاتلکه ناب ولوا ۰

 1 «یدیایارهوحم یشید لف كلەذطنطسف «یرهارخ امور:هدرالدومو ,یدراردبا

 یرامسر ناویح يک راوناجورللاد « رلکحبح «راتفرک ءرابحعا «راربصح «ردرش

 مسار هدرصع یبا نوا . یدیا یدیلقت سنازیہو قرش « هعدق هنمزا به



 ۲ ۵ ۵ میانصو ترا ہداطسو نورق ۱
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 ۔رصعەج ملا رف ہدنسەیاس یاحوتف كراطابول موملک «هدهرتلک زا .یدشلا تم ۱

 یحنجوا هللاسنوفل | یجنکیا ندنرالارق نوغارآ هدایناسا .یدشلدیا ملکتهج 7
 حسجرتلاب هدنسیداو ( وہ ) كنابلاتبا .یدراشمزای رعش ہلیناسل ( سئاوور) ره
 . یدشلدیا لامعتسا هج زسئارفا

 .یدشعالشاب ارکوص ندنراهرام بلص لها ہغمزای خم رات هلا ماوع نال ٢

 ۔ ءژ .یدشلربتک هدوجو رارثا مهم كا ارکوص ندنسهرام بیلص لها یجب درا

 هدز رطرب هداس تیاغ ی را ء شما كارتشا هسراهرام سلص لها نوودراللپ

 كج هلس الوا هربظن هل (یرایقرش كدنالور) انداع ( یطیض كن هنطنطسق) ید

 .یدشلزایندنف رطلیونا و وژ هدیرله را سلص كنس ول نسارک وصاهد .یدباه 7

 ممعآ قباح كب فا قمزای خم راب هلا ماوع ناسا هدنرود بلص لها

 مظن هدیرلهعف و یسا كردبا یقلت قدازرط عو رب یو یراعاش زاس . ی

 < شلزاب رلباتک یف و ید :هدناسل ناک مرخ لب طقف" . ید راک 8
 .یدشلیت؟ هدوخو یمه ر سدقم اک ر هدسراب ہد ۲٥
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 ا جد
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 اض هداطسو نورق طقف . یدشمهمشکد هن یسهمموم تایرظن هعدف

 ۱ ۷ سکو رور . یدیا هلضف كب ندراک هدهعدق هنمزا یئام ولعم یکهدنقح انفارذج

 ۱ یکءدرارپ مولعمربغ ردق هنامزوا دلرابرع «ندنراتحاس كنولو وقرامو نه راق نالپ
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 ال ودج قلعتم تی سو
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 لین دح زونه راەلاداح

 .ىدشمەمەدي تاک

 هوسک و هه تر ای دامن

 ی ۱ جا دخ

 ۰ شلدیا فیکت

 هرس خ ۰ یی دنشم

 1 رس ایمک ها مولع
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 : یدفشلاق هدلکش

 | شلزاب هلسناسل ماوع ادعام ندننابدا نتأل اس ورکر

 ۱ با ماوع ناسل هدهسارف هلص وصخ .یدشلیتک هدوحو هدر

 ۲ كراناتساد یبم یرلرعاش راس نانولوا رعت (رولغوژ) .یدشلزاب رانامورو را رعش

 | قدابوقوا راناتساد هنانامرهق رانو .یدرلشعا تمدخ ہدایز كي هنیراشتناو ممعت
 یر رابرحو تشذک رسكلارق «(ین راتسهژ) ینراشبا وب ون كرلنامرهق «رارالاح

 ۱ ی رک هدوج و ناتساد قوحر هدهسارف هداطسو نورف .یدراردا ر وصت

 اکا كنناسدل قار« شلو تغر هدفرطره یاد زرطو هارارسنارف

 یلخاد كن رتسانم نوربموام

a 



 or تراجمو عیانص ء رارهش ہداطسو نورف

 (دنءددناسکل آ )کن وساشودهس وغ«یروهشماهارارثا نالیزایهدز رطو .یدشلرب و
 هح رات ااو اهد . یدبا هموظنم ییدزای راد هتسهاسفا رک ردنکسا هلمم اب

 هب هفساف نا هدلاح ینلدل واردات رعش ہدرصعوب :ئدشارتک .هدوج و رارا دو ۱

 عاش زا كي هدرصع یجنجوا نوا ندبس و . یدشلرتسوک تغو هدا
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 فرص تا انثتسا همانتحاس چاق ر 6 یاسدا نٹ و رود و . ی

 ۱ . یدصوصخم هرادلتکمو « 4

 ص٭ راد ه هضایر مولع ۰ یدشعا یر زا ك هتم مولع هداطسو نورف

 .یدشمهمهلبرتسوک كلنکیرب چیه هنادجوم هدرانوب ہدەسیا شلربتک ہدوجورا
 یدابم زکلای ندنسهفسلف كراسانو .یدیا هنرزوا طوطخ و دادعا راثحت نو

 ماع هرابش یرلکدنرکوا راد هناثلثءو ربج ندرابرع رابلبرغ . یدمولعم

 هدرلمالسا . یدراسشمەمە دیا هوالع یر چیه تیم ا نایاش تدم رصع چ

 رطسااذک .یدیا یسلهوطسیرا كنه مع س ومیلطب ہدەدننیب رانینالیکی فید
 تی E . یدشلرتک هدوحو رارثا قوحر راد هب هری اد طو هع وش 64

 ٹی هدایز لا ەیەهہعط مولع . یدشمامقح یراشدط ندر ادیراکدزبح کرلیا

 هتمزا «شمراقح هادی رله داح ضعب یب هدو طقف .یدشلوا نوفابہژور ندا ۱

 مه" م هدب 4ھ ین ت a aw O a پبه8..2]<د+



YoYیو خراج  

 ۱ ا یدرنارآ هدفرط یه راملعم نالوا صاصتخا بحاص هلا یفوقو هلافطا ةهبرتو

 ۱ رلبتکم سوق سلو رتسانم .یدرازاماشالباپ یرلملعم یک وب رارتسانم هلبارلاسدلک

 ہویرت « دئاقع هداك و . یدیا ینرع كنبر رب بہ ییا عور, لیصح

 ۱ ٢ تنه یاس «باسح) موییویردآ وق «(هرظانم لوصا «ناب .ع تفرتس)

 ل و و مولعهدرلن ونفلاراد نلیدا 23 هدرود وہ ,یدرونولوا سیرد (قيسوم

 ۱ وما تباطالثم؛ یدراو یصاصتخا ہدّنھج ر كونفلاراد رہ یدزلدبا سیردن الماک

  یدراردیکه (سراپ) نوجاهفساف و دناقع ہہ,(اینولوب) نوچیا قوقح «هب(هیل بنوم)
 ۶ شادبا بیقعت یکلسم كلامك نوتبسب هدهد دئاقع هدنتیاهن رض یجنکیا نوا

 او لقع هرخ الاب طقف .یدشلوا لصاح ترفانم هدننی نونفلاراد هللا اسیلک ندیبس و

 :حوا نوا .یدشلر د ولو م دات هنماکحا اسدلک "الارماک ه, ہن د دئاقع ؛شلوا طقاس ندرامتعا

 ۲ 5 «امزوا كرل وطس رآ ا نالوا باس هدانز كا هنلوصح قر هدهیز د هفساف هدرصع

 چر وب . ىدا یلدا هجر ههحنیال رار هلرلحرش هجم رع كذسهنسلف نالوا مولعمریغ

 ۱ یج:چوا نوا . یدشلریتک ندەینیطنطسقو ایناپسا هلیتف رعم رار ویسیمو رارچات ربوہ

 اعو هيعیہط ةهفسلف ھدیمسق ر رار هلقلوا لوغشم هلا هشد 8 هلروص 7 یسامکح

 کب کاح كنراکفا یطسو نورق « نوفابهژور هلجزا . یدرلشلوا لوغشم هللا هیمیبط
 ۱ راب ا نونفلاراد ندا ماود ها درد كىتسالوقس نامز ی.داک هسراپ نوتابهژور .یدا

  هدنمح یوصاو لاحر در ودوا ءشمرتک ہدوجو کین لفحمرب ہدارو نوقاب .یدا هدننامز

 ۶ ىد دملا فشک یناروم نالوا بس هوم كلوصا كيتسالوقس ء شعولو هدیادیقنت

 ۶ نونا : یدا یلدسا شم دامعاو تمحالص رب كونو هسال ه وطسیرآ یمممكأ ندرلیبس

 انرتسوک لو 3 یا تمرح«رلنکسا اعقاوج : روس دنا نام ینغیدلوا لحع ات كتمح الص

 هد قوح ر هدكرلنا « ی رلقدلوا ناسا یک مس هدشرلن و طقف ؛ رديلالوا رادتنم

 ؟دورغوط و هدهسرارو د یدنقاو هئیشرھ سلهوطسیرا .ردیلماعونوا یراقدنادلآ

 رعاو هنسهاغ كتمکح طقف « شمایااب یرایش نالوا لباق هدننامز قج۲ سیلهوطسیرآ
 ۱  هقشاب ندناهر رب هالقس هدانتسا هنمنع . ردلکد ماس نداطخ هل هزعا ردشمامالوا

 کت اک یہ نواەکیدروہ رتسوک هدیلایر ظن تن وفا .«یدروسدهزغآ نمضت یش

 ط كنوفاب تح . یددوحوم رلغامد كحهدیا دیقنلو ردق هللا هجو یقال یسیردب زرا

 8 قیقح 9 هسلوا شلرو ندنفرط یرلااو یراسنرپ كرودوا تیحالص ییدنا

 ایده همد هسمم ؟ ی رلتسود هلا نوقاهژور طقف .یدتجالوا لصاح رلنامز وا اهد

 ۱ اس دا ندا ممعت هدایز كلا ہداطسو نورو ا :

 الی زای ہلا ماوع ناسل . یدا هالع تاسدا یا ا "افسر نر

 ۱۵۲ و هادا راثا نالبزای هجنیئال هرزوا قلوا كسکو اھد ندهبیدا راثآ



 ۲ عیانصو تراجم رک ہداطسو نورف

 لباق ہد تل ہی بھلا صاوا لیا اور وهقدص ای وک | طقف «یدرارلیب یک
 هفصت كراناسسنا ہلتھج ییدلدبا یقلت هلتروصو نيد . یدراردپا داقتعا هنغیدلوا

 ر كرابهار .یدیا هدلاح رب ملأ تیاغ هبعاعجا تقیہ . یدنمهدیا تمدخ هنقالخا ر

 هلراهشرفتسم یرافوج "

 ربغ «راردیا تایحرا
 ۔انم یت راتج وچ عورشم
 .یدرارو و و هدرارتس

 .اخسمیرلضعبندن رام

 اع ومع ء هدنرهشوک ۱

 .یدرارربک تقوهدرا#

 هللراحم ناھر رک 8

 ۔راجما ء رار ولوالوغش

 ندیا كلبجهناخیم نی |
 هلع نوتوہ یراساابهلحم |

 هکعا شوخرس
 اینک ۱ . یدراربشیلاج
 قار داق و پوط « را

 -رانوب وادی رج «رارانیوآ
 ۱ یدرارولوا لخاد هلس هب ,

 .آیدژاو اراک یادتنا.:دوارپغ فوت هداظسو فوش ٢
 "یدانمهدر و باسح زا ءیزای ءتئارقءدئاقع ہدراتکموب 2سا :

 كرابتکم وہ . یدراو رابتکم طوبرم ہنغوچرپ كرارتسانم .یدراروتوقوا فرص

 یجنکیا رابتکم .یدریلیربو یمان (سوکیتسالوقس) هدننامز نالراشاهد هنیرارید#
 . ید هجرد یبا هرزوا قلوا عبا هرارتسانم هحرد یجر هلا رارتسانم هجر

 ه رصع ینکیا نوا ًاراشعا ندنرود هاشا دارای ژن هلو راق دکب هجرد ی ٤

 تا هلمسهفمطو سیردت ی راد رکا یدنک سوبقسب شک ىدشملا قرترد ۱

 یملعهداطسو نورو .یدرونولو یتکمرب هدكي وا هدنناپ كناسلک هلتهح ینداو ٰ |

 یانیزت فرح ر هدرصع یجب زوقط

 و
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 دوج و یسلامداصتفارب صوصهسدنک كن هناکلامه 6 شع الهحراب ءشمەلدیاەمامح

 ۱ 0 یوم ماظنا هدی و دیا کا تفرعم قوا راج "الا طرف ا یدملک

 کک ء شدجآ رار یب یکی هدایوروا « شمالشاپ هنعایوا تالدام زمنا ردا
 3 اعف هنوک ندنوک هداصتقا تابح . یدش لا یقرت هلتعرس قرالوا رهظم هتعر

 ۳۳ دشمالشاب کلدا قسش هسرزوا تاحانتحا لکشم تیاف:یبمطت هردیا بیک
 ۱ «ددعترلرهش نایاشاب ہدنحما تواخرو نوکسءدنرلەنس كلبا كناطس ونورف ءنامزوا

pO,۱ .یدشلا عسون و  

 رکید «رلو وق هدهلڅ رب الثم ؛یدرلشلرا هرل هل یرا یرا فانصا

 ٥دا ددعتمو قلناراق «كوج وک راناکد .یدرلردیا تماقا رایجهروطافینام هدهلح
 ۲ راراصا هتفاب رر کلا کوا كن رلناکد .یدقو رثا ندمالقهرو مسا هد رلکوا

 اا بلس یتسنما كرانک ناک راەحول وب ناناللاص هلراتلوروک یراق هراراکزور
 ا9 « ریلیریدشم هنالاعف تیاف تالوصحم . یدیا تاحر طقف « راط رالوب .یدرل

 یر خیرا ۲ ۵ ۰

 .یدریلیدیا راضحا نیمز ههاشا رود هل روص

 دا دبا تامش داسو قورف
 اتلاهانانتسرخ هدلاح ینیدلوا ادس یقرت

 وو . یدشماملسحا زونه ردق هرصع یجدرد نوا ندرصع یع وا و از کیف

 ۱ یدشمشنکد یتهامو لکش هدكفلناتسرخ یتح «شع لر وک هلراداقتعا اباقرا رکف

 ۱ كن نعا «قلخ .یىشلدہا هب اللهاح «هنيروک روک هجراهسک قوحرب ند

 ٥ رشاا قود كنيرلکم نم ۰ قدی دم مسلط عولرب ینسەسدقم یایشا

 ا رک ء( روط ) كنهترامنس . یدرونولوا نظ یراقدنولو زتاح ی
 1 راک هدیولوا یا ہلہسەمسدق هود كر کم , ینلبد لابوط ییا نالارخ یله

 ۱ 1 ا اعا رارف ندرپش لوا ندلک رلکک اهد نوحما قمالرا ضرات داسک
 ۳ :ی لاھا .یدرارر و تسهار لوو ہدەمرج ف رتعا لاها هقشاب ندوب

 ا هلساشب راق كناطش هراشيا قوح رب هلتهج یرلکدتیا داقتعا هراتوق هعسطلا
 ٢٣ مرصخ تاداقتعا یرلناتسرخ یطییونورق ندببو :یدراردبا داقتعا
 6ک ےہ كاردا یقباقد كفلناتسرخ ی اھا . یدراراشای هدنجما تلافس رب

 چار تقفش «ثلسا كقح بانج اعقاو ےن زا تذلر چھ ندنماکحا

 تادامتعا و هیرمما هداطسر هو رژ



 NE عیانصو ترام هزارهش هداطسو نور

 ہر رر ھے
¥ 

 یراسغا'قرص یراتسج یٰئانما هناعناتس  یدیا ٰیسال تما تر 8
 .یدراردیا تقدهنسامشلاح لزوک كراع «هنسامقبحینا كراشبا نوجما یرلقدلو
 و یسههداصتفا تیرح كد رف « یلکشت هل روص وش كنراتعج فانصا :

 هنيا و مان تعم وا اک ءكح هن ءهرک وا یتتعنص ہدنمعمج ر نکا نه ی

 ید یر سه . یدراو یت راتمر كلونو "ةقمقح لرلتعج و . یدقجاشالاح ۱

 .یدرایا تک رح القتسم انداعو هرادا یدنک یدنک «ردیا عضو همانماظن هنیدنک

 ہدراتیععرح تعنص تابرا یسوضوطاه ٤

 رب یرب یه ندرلتیعحج . یدراردیا تراس

 رب ایو ہیلاوش رب ء هیاسیلک رپ «هروینهس
 هلو وب ًاضعب . یدرونولوب عبات ہرتسسانھا

 ندنراطباض یدنک یتعوتمو رارون

 . یدراردبا رود ەنیرب ندراهدز وک ايو

 فانصاو ندبا لکشت هداطسو نورق ٦

 .یدردیا لاعاپ یهصخش تیرح یرلتس

 تم بابرا ہدننای كرلتعج و رٹ 1

  ؛یدراشما لیکشت هدراتسج اح یتهام یو
 .یدیا راتک رش نابند (یرەرف نوق) هد راثآ

 .یدرازامشیراقەنیرلتعمح فانصا راتک رشو ۱

 ه راک مثو ؛یدقوب زاصحتا هدرابرءرفل
 تعنص بابرا .یدکلامەق وقح نبع یماضعا نوتو كتکر ش.ید ربلہالوا لخاد ندیاو را

 یرفایف نس راناوچتاب ءیرەیپ نس رابجکک | الث . یدربشاط ینمان كناو ررک هنس هاه زر نعرب تمنصره .یدراردیا افیا یت راتدابعقرانالپوط هیمرآ رب هل روص ِ
 6 رارونولوب طوب ص ہاسلکر اق 99# یدراشع | ںاخا ( رب ) هنس رلودن ٤

 .یدراردبا ارجا ممارم ید كلووب تیاغ نامز ییدلک ی وک كراو

 هدعیانصو تراجم هداطسو نورف
 یتهام كنمبانمو تراک یلسد هورق
 كنغل روطاریعا امور یک قلع َ !اہص و سے 2 ی 2 5

 هليا هجو یقبال هجاسبلک ء شملیصراص ہلیاہت كراراباب ء شاز هدنتلآ یضاقا
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 طقف . یدزلا لامعا هسبلا یک
 رس 5 ۱ نوما ینیدلوا شمهلدیا

 .یدرولوا لصاح راف “خا ای

 ؛ ہدیجکسا ر
5 

 ی
 هسلا

 تب

 و . یدرل

 1 اعر هر ہو وقح كار "۲

 دت نر
 رتحا هدندن راسافر كسراو 7

 یتسلا یسا یزرت رب . یدرارلپ
 ۱ رمعت

 دا زا

 یک کید

 ر هلکن

 وک نیعم زکلای كرارجات
۰ 

06 
a 

7 

E 

 رلر ¢

 یس اقر
 ٠

 ۲ راس ندجراخ 6
۰ 

 اب و ہدرم و

 ہعج قانصا ندبس و . یدرولوا ندرارج
 دایز ندهعفد 4 ہدەھ

 ۱ مہدعاسم ء زا رییس ظ

 ۱ کو یرم

 یوم حیرات ۳:۸



 2 عیانص و تراجم ء رارهش هداطسو نورف

 یرانراق هنباسح كنواو هدنناي كنبرهتسوا ابرنک ۱. یدرازامالیریا ندنراهتسوا
 . یدردیا ماودردف هحُس اب « رالشاب هحنغو ط نوت ء قدم نشا. یدراررووط

 تعاسقحم کس یرفصا ییا انوا یعظعا «رمشکد هروک همسوم ىو غطا

 .یدشلدیا لیدبت دم شبا نوجا راتمنص ضمب طقف . یدرولوا

 راح هدقوقح ضمب ًانوناق ربارب هلقلوا فاکم هلشاظو ضا تباغ رابحشیا

 الشم « رارونولو

 راقهس راتہاقر ینجا آ

 ۔ رونولوا اح یث 1

 - اب هتسوا . یورا 3

 ايو هنیرهجوز رلیش "

 شيا هنیراوشموق _
 . یدرانمهر در وک ر

 هتیثم لئالدو باع
 هب ییا هغ داوا

 ا 7 ۲
E ı8 Me ۷ 

۳۱۳ 

 . یدصهلررو لو "

 هڪ | ییتعنص یحشیا ا

 ارکوص ندکدنرکوا

 ہنسربدراتیعمجضعپ
 شياهلتفم هلک 6
 ناحتما كنجشیا ًاضعب طقف .یدرلمالوا (نورطاب ) هتسوا ارکوص نک روت لا

 یجشیا هدنسهحذش ناحتما .یدیا مگ و یرظن ناحتماو .یدرولوا عفاو هديبدلدیا

 یمسصتاسانم یهدنش هلع هلا هتسوا هداطسو نورف .یدرلیرو هماننداهش رب هب

 . یدرونولو فقاو هلسماع هتنابح كرلنا ء شبت ندکلهلمع ًاتاذ هدهتسوا .یدیا

 .یدرلیا كارتشا هنیردکو هنیروریس كرانا ءردیا لوق هنسهرفس یتراحشیاایرنک |

 یرلکدتا تیاعد ہدایز كا كسراتعح فانصا

 یجشیا . یدقلوا عنام هتباقر ولرد یه « هطقن

 یسهمرآ جهوسآ

 یاژابتما كن ماتم فانصا

 هدایز ا .یدردبا هعفادم یشراق هنج اهم یتعنص ءرروطوا ہدنلخاد هعلف ۳ داع



 یوم خیرات ۱:1

 7 لبا هبحان راتکرش یک وب ہدرارہش ضعب .یدراشلآ هنتلآ لورتنوق
 ۳ . ىدرلشملا لاغشا عقوم رب قوفتم اماد تب

 18۲ ندا تکرخ هنباسح هلراتکرشایو هنیراپاسح یدنک هدراتکلع ین

 ةف ناعو ملکتم هلن اسل ندع .یدرلشمرتک هدوجو اکر هدزرط 7

 1 یدرلشلا لت رارازابو راوبرتنآ «راهاکتسد دارهشل رب ہللا صاخشا بوسنم

 4 ۔روف) هد عیانص بابرا یک یرلکدربتک هدوج و رات ہللروص و رارجات

 ۳ یراتیمج ہا صد ایک ندروجو ی راتمخ قا ا قلع (نویسادو
  لاغتشا هلنعنص ناع ہدرہش ناع

 اہ بک ندراەسمیک ندبا
 . رابموبوف نونو الشم . یدیا

 "فن رب صوصخ هنیرایدنک
 ا ر نوا . یدراشلا لیکشت

 ىل و هدرصع ینکیا نوا و

 || لکشت هدف رطرھ یرلتعج فانصا
 ۱۳ دنک كتمح یه . یدععا

 ۱۰ یدداو یسهمانماظنر صوصخم
 ۱ رب «هحنسج وم هعانماظن وب

 ا۳ ترا لخاد هتسجفانصا یسهمرآ /وهقتسا
 | ین رایدنک نددق وہ هلس یراقجوح كننشاب هتسوا اینک ا . یدردیا قلقارح
 آ2 لوسا هدنوجما یسالوالخاد هنتیم فانصا كنهسمکر .یدرازاماراتروق
 | ندیا باحا فرط ییا یه < ساسای هلواقم رب مظتنم الوا .یدرلیدیا اما هلماعم

 | تعجدوخایو ردیا لخاد هتعاصر, ینجوج ینوبا ایرثک | . یدرونولوب هدنادهمت
 ۳ هدهسنارف . یدرایا لوق نوجا تیام یرلمیت و زوسک وا یسیدنک
 او كنجوح هداینالآ طقف .یدزلدبا تباعر هسننوجما كملس رک هنبراتمج
 ۱ رد ادەتیعج هلروصوت .یدمزال یساثوب توس كنغيدالوا عورشم رغ ہلا ىدىق

 ۱۳ ا ا حا ناعم انوناق یاظو رفع . یدرارولوا هلع رانالوا
 ۳ ۱ > دمت یرلتدم « رارولوا لخاد ہکلمحشبا ہرزوا قلوا قالەنسایو كلهتفه اي



 رج حرم کام

 Yo عیانصو ٹراح هرازهش هداطس و نور ۹

 تاودا ماشو روص «یزانیلسوم دنه «یاحوسنم رصم «یرادلاخ یلوطاآ و نا 6
 تسز نولو یصاح < یسح ا نالس ء یشد لِف «یرلالسرو نیج «یسهجاح و "٢

 هدق نو الو الاتنا لباقماکوب ہیەبقرش كلام هدنداپوروا .یدرونولوالقن یساشا 1

 0 هونج .یدرونولوا جارخا یعای نوتزو بارش «هحلسا «راهفوح ںالیاپ ۱

 ۔اقفاق « از هک ماکو هرق . یدراردیا هدافتسا هجا ندنترا ربسا قرارات

 . یدراراتاص مزانالاشا نکینڈ یتحو هرامالسا قەدرىم الزام ر تک یسا دب

 ۔ هدا لباقت ہننالاخدا یک ہربخذو اشا كنەبقرش كلام ییاحارخا كنابوروا طقف

 .یدرارواوا روح ا هزاب ایک | رلہلابوروا نوجما کس |

 7 قوح ك هداطسونورف ۱

 رلرور هس .ۍدراو یرارب راز 4

 یرار رازاب هدنراضارایدنک

 9 ۔وہ یرارجات « راردیا سین
 ندنرایدنک « زاررتک هرلا

 . یدراربلا مہر غا تا ٰ

 ؛یدیا یاد یار ابو
 اے نارا تب نانلوا یاد 7
 کے 07 تالماعم ء ہکیدراوآ
 یقتفایق نایلاتا هدرصء یجن وا ما هجا د

 ۔ ردیا هلدابم ینراەعتما ءراربنالبوط هدرارباسو هدرانامز نيعم رارجا .یدرولوا

 ءكتكلملھ هیدن دمنا تسک ثا ر كوو از اک مداطسو نوزف ئ١

 . یدراو یراربانپ صوصخم ہنسیدنک كن هقطنم لم

 كا یتهام ثكنعبانصو تراحم یطسو نورف

 . ئا ناار ۶ ناراقح هادص هدایز و تاچ ا ورق

 « راشعا لىکشت یننص اووژرو رب قر روم هلع ہلح رارجات هلبا تعنص بابا

 هلمحزا . تو قفوم هكا ہدلا تازاشما و یتسبرس هدنروض زر ی ر

 لکشت راک ا ی کا یینکیا نوا هدنرالحاس نار و هدکنملف

 هد ین هیلح حییانص ءراشماماق هلن |هلخ ادم هب ه رام روماز لا وج ےک وس ؛یدشمتا

1 



tیوم خیرات ٤ 

 | زکد هرق یک یرلکدشلرپ هن( یلغوا كب ءارەپ ) رایلزیونج نامزوا .یدشمرو
 "آنشەلرپ هی( ایزودوەف ) هلجزا . یدراشمہا لیمشت یراذوفن هدردق هنیرالحاس
 0٢2 ذوخت هدرافرط لامش رابلکیدنو .یدرادلوا مکاح هزکد ءرق نوتوہ رازہونج

 ا دقع رلودهاعم هل رلناطلس كولمم یی ارم هحنلوا مورح هلروص وہ ندر

Eٹن یراجت چو هتشیا .یدرلشمنا ناما ی راح ہرعاقو طاىمد  

 سسأت ( یرح قوقح لللانیب) عون رب ہد(ہزیپ ) قرالوا هعفد كليا هدنساننا
 7 .( ۱۲۰۰ ) یدشعا

 ا ۱ یدکنکو تیاف یتمق كناکوکسم هداطسو نورق .. ۱ 1
 کے سہ ری AR 0000م توکم هداطسو هو رف

 ٢۳ اوم وا هدسم کج ژنهلوراق نولو هد امر نالراش

 ا (غینهف) ايو( رانید) ًادیلقت ہرایلامور هناکوکسم وب . یدشلدیا لامعتسا تاکوکسم
 ۱ یرلکدد ( جارخ ) نایرو هنشاب ناسا هیراتد كراىلامور رلاولوغ .یدرلر د

 | ندنسەلك (نهب) یرلقدناللوق هرزواقلوا هنسانعم (شاب) كراۃلەک هدیسهک (غینهف)
 ووح . یدبا راد «هراب لمعتسم هدایز كا هداطسو نورو . یدشلدیا لیکشت

 و . یدروت ولوا هب دات هلا یراط تاک کس نام یجهلرو هراب ہدرادقم

 < یمسا كروطاربعا ایو لارق هنفرط رب ء یک یتیدلوا ہدرلیلامور قبط ء كرامراپ
 ۱ وو رر و مع اینک لا لا شما هدهفرط رکید

 ٩ كدا .(۱۱۵۲) یدشملصاب هدهسنارولف هکوا كلیا تاکوکسم نوتلآ

 ۱ نوجا ینیدنولوب (ارولف ) كحبج ندا افت یس امرآ كتهسنا رولف هدنفرط

 و رلیلنامع . یدشملسد ( (وننرولف نر وفا کک اھدو (سوتهرولف) ههزاب وہ

 ۱  (یوتلآ هفود) ناد (سوناقود) .یدراشم رب و یمان نو یرولو) هل

 ۱ .یدش دنا برض هد المس

 ۱ سس - یرلاوا تراحم ہداطسو نورق 2 یر ۶ را

 5پ ؛یدیا هدننس قرش هلبا ابوروا رالو مهم لا ٤ ا ۳و و

 كیس | یک نامزرب چیه هدنهرط :دیفس رحم . یدیا یو دیفس رح هدقیرط

  ند(نوز,رط)و (هننططسق) ءربلیربتک ندهردنکعا ینارام كناتدنه .یدزالوا

 < راەمہلشا هم رص یدااق ههررسو ناجح «دیوبح « یروفاک «هسط یازحا کش



 ۲:۳ میانصو ترا هرارهش هداطسو نورق

 هدتنواعم هللا یک و ہراپ هنسەللاع سونهنمّوق ارکوص اهد .یدشلآ ناس ندارو

 سولهک: ۲ قاسيا «ینقح تراجت "یتسبرش هدنفلروطاربعا سنازیب نونو قراتولو ۱
 رهلاغ ٩۰۰ امناد هدناعل نوجما كنو یتح .یدشعا هدلآ ینراصحتا تاحت هدند
 هدنک وا (هک اطتا ) هسلص لها ءكدنو .یدشمردنواوب رضاح یشک ۶ 1

 رب طقف ء شلوا لئان هنقح تراجم "یتسرس ہدنفللارق سدق نوتوہ كردبا مدرایآ"

 .یدشلوب ِبیقر یرابلەزیپ هليا رازہونج ہدنسیشراق ارکوص ت

 ذوفن ینجوا هدزکس كنفلروطاربما سنازیہ ردق هحنلک ەخمراتوا كيدنو

 «هدنق ءزوبیرغآ هليا لحاوس نوتوب ردقهنیزکد نانوی .یدشلآ هنتلا یسیراج

 (۱۵۰۰) یارس رب ہدخ وم

 ردق هنیزکد ( قازا ) انات . یدیا عبات هنیذوف كيدنو الماک وفروق و هروم
 ۔اربیا نوزہرط رایلکیدنو . یدسشلوا امرفمکح یتراجت كيدنو ہدیلاوح نوت 1
 یزد زت نددنه و نہج دلرلسارا هلراسرا كردیا دقع هدهاعم هلا یر 3

 ہدنسءرصاحم هنطنطسق كرايلكيدنو طقف . یدراسشملوا قفوم هغملا ہدیەعت
 ۔ رتسا كرہش هد۱۲۱ «شعنا بلج یتوادع كرایلسنازیہب یرامتا مدرای هرلبلناش



 یوم را" ۲:۲

 | ندنناهرتخیم كرلموقرناس نوجا یرلقدلوا كلامهرظن ذوفنرب نیردًهبط .یدرلشم
 | لامعا تودابو دغاک ندرابلنح رلمالسا .یدراشمالاق یلاخ الصا ندکا هدافتسا

 اک دوا لوصا یرلکدروک ندرابلن.ج هن هکلامحا « راشع رک وا ین هلص وب هلن |

 بولە و یلامعاقوماپورکش ہوس راجا ویب رد لارعا
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E nr2  
: ۰۳ 

 EE 2 : ۹ 1 : حس

 جسم قصه ےک سس ۸۳ سہی

 (۱:۸) یساشنا یک هداطسو نورق

 ۱ هجاب و الرات هلردبا نسسات راهممولوطو رللاناق ء اشنا یرلنمرکد لی ارکوص اهد

 کک و ےگ رش و ام اک نادقا و كوو هدنعوز

 اک ورام) «تاحوسنم یک ا «تالومعهندشوموک و نوتلآ هدرارپش راس اهدو
 ۱۳ یدسماقرت هدهدایناتسا یمیانص مالسا .یدشلربتک هدوجو ال ومعم ساف نلسد

 ۱ .یدبوعیم هدایز كب هدبرغ یسهیبط یازجاو ایوب كنابناسا
 ۳ 6 ندا ےس لوا كلیا نت رات قرش قرون روا رز ور

 ۱ تیاف هلا ( هنطنطس ) لوا اهد كیدنو . یدشلوا رپ

 اداوم یک كروک و كسا هللا ینالوصحم اسا « شم ولو هدهراجت تاب انه قص



 نت
 ۷ مییانصو ترا وج هداطسو نورف

 : و و

 N ی ۹ 6 یعیادصو تراک مم ہدایسر ورق"

 . ید راشمالسشاب هک با تباقر ہرایلسنازیب هدهدنصوصخ عببانص و تراجن ء لکو

 هر زواقلوالخاد هدیرامسقام رفا و اسا كنلحاوس دةس رح «یتنطاس كرامالسا

 یونج قرش و قرش < هیایساقفاق : الامش ندنرزوا هرز لاو ناریا ءهیادناسا ابر
 ردق هنیراجا اف رفآ : هدنتماقتسا نر یون « هنیره دنسو ارام د
 تراجت هد ال یرلکدتیکر ارب ہلکمتا میمعقورشن ینرانبد رامالسا .یدشملا موت
 .یدراشما ارجا راتحابس وضوطءراهعطق یی یک «راشمرو وک یرلیا دشا
 دءرتلکنا یسیردا هدرصع یجنکیا نوا ءہداقیرفا و ایسا یسدقم هدرصع یعوآ

 هدرصع یجندرد نوا . یدغللا ترایز ین راهطآ (رهوراف) ىح «ءشّما تحاس

 ردقهنرارهش وطق وم ءاغلوو «هطانرغ «یهلد «ارطاموص «اواح ءنیکپ هطوطب نآ

 قطلاب ندنرزوا انلوو و نازاق یسهراج تالصاوم كرامالسا . ىدا تح ا
 دادتما ردو هننکی هللا یه رط ام ات و ہی ایر هس ندنرزوا یلام ربع رمق 6 هک

 یسهطا لول وم «هغالام اواح ارطاموص «ودقال ودلام «نالس «ناتسدره. یدشلا

 یجنزوقط اهد .یدشلا لیکشت ین راهحاس تراجت كرامالسا یرللحاس نبح ہللا

 ءراشما سنی یمەلحم ینجارب یلس وذ تیاغ هد( وصناق ) ايو (ونهچغناه).درصع

 -راکند(هدج) یهعتماوب نوتو رامالسا .یدرلشعا لقن هبرغ ینسەعتما نحو دنه
 هرصب | کو اھد . یدرانشقا قوس هب هب ردنکسا دوخایو بلحو ماش ہلراناو ۱

 ین رلتح اب هد رل هفساخ ءرلشما بقعآ ور نیما اهد ندک ههر زا ندنزفروگ

 (هرصل) هدناخدم یافت از و شش 3 ناسا ہد(دادغب) ءہدنرزوا لویوب ۱

 نوتوہ یدشعا لکشت یراەطقن تراجت مهم كا كراب رع یراعفوم (نعره)و

 یهرط تارف هدامسق «شلدبا لقت هنوز رطو زرت هللا یه رط هلجد ندارو هعتمآ

 هب هوا ندنرلهقطنم دودح یدنک یرلرجات ابوروا . یدشلردنوک ههبروس ها

 هدانا وب . یدرلشلوا اح هلبمام هننراجت قرش رامالسا نوجما یرلکدمءدیگآ

 ردق هنس رافرط ونروو لاغەنەس یتبمالسا قرالوا لخاد هنیرافرط جبرا كناق رفآ

 . یدلحمرب یرلفدایغوا هدايزلا كرلمالسا راکنز .یدراشعا رشت

 ۱ ۳۹ روت وک یرلبا هدیر وص نیل هداعااقراخ هد یعیاذص راز هل رام ردمالسا
۱ 

 ٦ E دلج ' یوم حیرامت «قیفر دما ۱



 یوم خرا 4°

 أ حودوا ارل Yo یھار زیلک نا رب یتح : قادلقا عباو ہدیمِادقمح ۰۱۰۰ هدزو و

 ۱ .یدشمر و ضناق ارل ۰ ہدنجما هنس ترد «شلآ

 4 یراروس ءرارہش ضعب . یدلکشم تیاغ قمراتروف یاقا ندراسج هحاسع

 كيرش هلبرایدنک « رللارق طقف .یدرلشمریو رارق هکمها لوض یدوہ هنلخاد

 ہر دا
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 قو اح
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 یهو 2

 ےس ےہ حب

1 
 ںیہ یش رپ

 7 ( هدنسیلم ةناخبتک سرای ) تفارق هدرصع یجنشب نوا
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 3 تباف نادن زایدنک € راشعولو هادی ادعاتنم هرلید وہم 1 نوجما یرلفدلوا

 نونو کوو يالا ندرلید وه لراجییت یلکهرو لر اب .یدراشلآ راک ریو

 نوا ار هنتمناع كناسلک .یدشا لکشت یر هدحوا نوا كنتادراو قللارق

  رایلایدرابمول هدرلنا ؛ یدراو هدراناتسرخ ندیا قلیجهحشارم هدرصع یحنجوا
 5 طی
 . ندازج یرلیدنک كردیا هدافتسا ندننوناق امور رنو . یدیا راناملاتا هلبا ۱, ۲

 .یدرار راتروف

 ےب یھ



 ۳۳۹ مدرانصو تراجم ءرارهش هداطسو نورق غ او

 ہا قرش . یدشلرا ورم ہرا عیانص هدهاشا ناک هعوقو ہدعیانصو تزا م

 هحءلشاب گر هلب دنا تعجارص ہنعیانص اب وروا نامزوا ه شمال شاب هن را تالماعم ہدنسہرآ بش

 ہروکەنبلط گرارجات ءیضرع كراهق راف .یدشعا سست رلهق راف هدنرزوا یرالو تالدابم
 - اقا هسهبک رز یحاص تعنص . یدشلاق عبا هحرد كوص هتراع عبانم ةتاحارخا , یدشلوا

 ندمر كو تح « هديك هب یثراچ نوا قلآ یهشادتا داوم « زامالبرآ ندنهاکتم

 نواو یجنرب نوا .یدبا رارجا «رلنایوق هلاحرب دیفم هدایزكا یرلشیا .یدزملیپ هدنکیدلک
 هد هن ص یغیدلوا قبال هب نوساوا هسرولوا هدهحرد 7 ءاتا یداصتقا هدر رص ع یچنکیآ ۲

 چیه نامه ترام نلیدىا ۳ هدنلخاد یطیحم كرہش رب ھدرما لوا . یدشمهمهدیا لک

 - رحا «یددوحوم رلعنام قوجر هدنوجما كن و : هجنناک هب هب راجن تالقانم .یدہا هدنسهب اثم

 ؛ یدیا ردا ت اف راور وک . ىدا یضاعؤاوب عظم ك رلل و «عناوم كلبا یرلقداغوا دز

 كراهرد هدرارب قوچرب .یدشلوا بارخ "الماک قترآ هسیا راور وک یرلکدتبا اشنا كرایلامور
 . ىدا زسصیا هحرد كوص راز هلقلوا لاک راو .یدریلیدبا رورص ندنرلرپ دیک

 كناسیلک هیفامعم . ید ہدنجراخ ناکما قلو كج جاو كج هس “ر قحااب هدرالو قلغاط

 رارتسانم قوح رب هنرادیک ( هن هریو )و (پآ) ۰ اور کت ما ہدایز ك هدصوصخ ۳

 هی دعا رتس وک -همزال تال.مس ری كرەلىدىا اش

 تاغ یمسر هاش نانولوا ا هن رزوآ هعتما هدلاح یغیدلوا لکشم هحرد و تراجم 1

 یسر و راروسهس دنا آ ترف نالوا امرف مکح ہدرصع یع واو یجز وقط .یدیا ضآ

 فك هعتما هقدالآ ہراب ءراریتایاق یررمایو یرالو رلن و .یدرلشمردرآ هدهچرد یر

 تاحشہ ردقو ۰ یدربنیلآ مسر ندەعتما هدهدرلرشراح IS یدرآزاملوا یضار ےلرگا

 یرلناوراک ترا ه یدتک الف یک هجم رآ هد را هکر یرلقدایعوا هدرالو درارحاب رار هللا ۱

 هعفادم ندنف رط راروس هس قوقح كم ا . یدرو ولو ضورعم نامز سه هتناضرمت ابقشآ

 ادم كن رلقح یراکیرش ؛ یدرلشم ر دلوا جات ۳ هدي زاوح ساررآ ہى ۲ ۵ .یدزلدبآ

 ارکوص ندقداب شنوک كتاذح تنوق .یدرلشعا تعجارس هنتوق (اووطرا) نوجا یس

 ءىدشملا ناس ینغج همالوا لوک ندنتنمآ درام و هدتعاس و هيلعءانس ؛ینکیدلک هعوق

 کد داود لکل را ندو هدلو زکد یک ینیدلوا یهکلم هحرد و لو هرق

 .یدزالوا كبسک ۱ چیه یعوقو اضف نوجا ینیداوا ردا ك یز
 ہدیر ندباسا عنام هنساف كتراحم ہدرصع ینجوا نواو ینکیا نوا

 .یدش اعم اسلک یمرو ہرا هل | ضاق .یدبا یسمال وا دوج وم كس راح رابتعأ

 اعاد كقاخ رلید وہ یا راصحا ہرلید وہم زکلای ءتالماعم یک و نامزوا

 ہدنجما تراقح ک7 یگاد هلا شوب رس یزونو یراکدک هس رلشاب ءرارا غوا هنتر

 ہراب ۸م ودوا ء ہراندیا ربقح ی رایدنک ہد ینماقتناكرلتراقح وہ نوت و طقف ؛یدراراش

 < یدرولوا ضا تیاغ ضئاف یرلکدتا بلط ہلصوصخ . یدرارل | لر ریو

 ۰ هدزو اڑی ا كضصااف و . یدش جا هدعاسم هصناق 4 ہدزوب تسوکوا بل

 3+ دیبا 2 7



 ۱ یدغللاللوق باش نوجیا كا تیش یرلکنرءشلربتک هب یغضپبہرلکڈررئاساھدو

 .«دغاکرابلاپوروا اذک .یدشعرکوا ندەیروس یمسک هنبآ و یکمرُأ ماج ءكيدنو
 1 7 یک نتک 6 هک 1 یدرلشع رکوا ندرلمالسسا ہد ینامیأی ںورشو هل کش

 | ندرامالسا به داوم یک یشماق رکشو تود « تاعورنم ضعب نایارای ہنلامعا
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 | لدنفرط قیردء رف ینکیاروطارہعیارا 4ع ناپایرکش لوا كالا هداپ وروا .یدشم لاقتنا

 | شلریدیوا هنجانمو تاداع بررغ یمیانص قرش ہرخآلاب .یدشلربتک هب(ایابجس)
۷4 

 مانع یدشمالشابهغلوا لصاح یک کرک یداصتقا بالقنا «ءشقتالمکت هن وک ن دنوک
' 

/ 

ہد كى هشابس تالدس ناک4ل وصح هده رصوا هتنلمکت لر وضو
 1 ۰ 2 وا.یدشلوا یئٍدرای

 | شال آددهن عیانص راسن رپ شما لکشت راتموکح «شمشالیالوق كابجشیاءدرصع



 YY ' تراھو عیانص را رش هداطس و نورف 1

 كناربا ء یرلشام رادتمیق كنهروس «یرلهقراخ كقرش ہدرایفرش نونوب رس

 حدم یراوقوقو یراشاط رادتمیق « یرایجنا كنیطسلفو ناتسبرع ء یرایلاخ
 هدیرض ء شمالشاب هبهدافتسا ندنتنندم برع فرص اپوروا . یدشمالشاب هکلدیآ
 لامعا یرلش۸ تشز رالایوروا . ید-شلوا لصاح تالومعمو تالوصح نوت 1

00 
Mt / 

 ( ہدنسیلم ڈناخیتنکسرای ) ندنرلب رح هرتلکنا-هسنارف

 سط را < روص هک اطتآ «سلبارط هدرودوا .یدرلشء رک وا ندرامالسا اف

 نکل یو كکیدنو .طدراشلنو :ترپف ربا تالون كنا یل
 ی ەمربص .هفادق «نئاس راسلابوروا .یدشلک ندرلارو به هیاپوروا تالومعم ند ۱

 همزااهد .یدرلشع رک وا ندرامالسا به یا لامعا اتفات ءلوت «نیلسوم « نا

 اوروا . یدشملو ترہش هللامعا رابلاخ فیرظو قاشومو «قرش یرب ندهع لق
 هدننامز تلف لزوک ی ۰ یدرا-شمشدلاح هکی رکوا ہدیتعنص 9 یراراک ہعنص



 یوم رات ۳۳۹

 | الوا .یدشمالشاب هکعا دوش هنفام ا كنم رکیدکی تسدم کا «شمشلر برغو

 ۱ الماعم نلک هعوقو هدب رارجات هرخ الاب «تابسانم وب نایالشاپ هدننی رارادند

  هونج «كيدنو «شعالناج یتراج دیفسرح ًارابتعا ندخیرات وا .یدشعهجیتن هللا
 ۳ 2 7 الردبا لق راج رايز ترک ےلاڑو او ناطسلف هزیو
  ندنرارازاپ ( هبغطنطسق ) یتالوصحم سیف كقرش « هربخذو قازرا رارہش وہ

 ۱ ادا یم نم كن رللو دادغب و ماش ء ندن راعسم لصا كردبا رظن فرص ندقلآ

 ۲ .یدراشمالشاب هغملا ندرازای
 ۱ بسا نات هل رب هدارو رابلکیدن و ارث هم ندنطض كلہدطنطسف

 ۱ كرابلكيدنو یدراشعا دلا الماک یخ رازای یلشاب یللب گاز زک د ناتو و راهطا

 ہدااط) «هد(عرق) « هدن :رلزغآ (رهبهشد) «هد(اسکلا ) ءهدنلحاس زکد هرق

 ۱ هدنفارطا ا و رونا ا ا یدراو یرلومد قوحر هدنزکد قازآ

 ۱ اک دفاتر رب نالدبا ذوق زکلاپ .یدشلوا لصاح یراەطقن ذوفن قوح رب

 | 6 راشلوا قفوم هقلآ هدعاسم هداکوب ندنرامالسا برغ سلبرطو رصم رایلهذپ
 ا" ۰ یدراسشلا لاصحتسا هدرانلهونج هلبا راملکیدنو ینادعاسم نیع
 ۱ رحم . یدراشمالشاب هنع ولو هدنراحم هلا قرش ہدیرارہش قوح ر كنهسنارف

 ۱۳ .یدشلوا مئاق هنماقم یسهضوحرب لاعفالا كنايند هدرود وب دیفس
 قر ٴ هدعیانص عیطلاب ء ترا ه راحت تالماعم دن برع هلا قرش

 ا ءرادا یدنک تکلع ره ردق هحتدہآ لولح رود و . یدشملا

 كج هدا تمدخ و یناحامتحا کلا عیانص ء ردیا تعانق هل راش كج هاس

 ١ یرارہن اہ فنص ر بم ندرارجات طقف . یدرلیا راصجا هداوم

 ۱ همارآ و هنعرآ هدكلبحشب ا «ه الشاب کم رک ہرارب ناولو ی اباق هوا ءهکمک

 ۱ هدتالوصح هلضف ء نیمأت ینابح قحنآ راش یفاک هجاتحا نامزوا .یدشمالشاب
 ۱ .دهج هغعوف هادم لوصحم هاضف نکا ندسس و .یدشملا نامطت ینابح قود

 ۱۳ كالو ء شمامشدلاح نوجما 09 تک تر ۔یدققا
 ١ تربح كرلناتسرخ هد یبانص مالسا ندتھج رکی . یدشعا تربغ هدهخک اس وم

 ۱ (هبطرق) هدرصع یی وا ءقیزورخ ندرلنالا یت < .,یدثعا بلج یراتنوتفمو

 ۱ هدنلوا فصن كرصع یحنکیانوا . یدشمریو یناونع (یرهوح كنابند) نوج ا

 عیانص



 ۲ ۳ ۵ عیانصو تراجم e ہداطسو نورف

۰ > 0 
 .یدشعایوارغآ كى ند وه وا ی دل وا راحود «یسهعاهجا تشه كاکی مرد

 تحابس اردن مادر رس یطض كزیکتروب و كنتنلبحس ' كولا ۳

ge ق۷ ایس LR 2 RAA, 

 یسهراد هب دب

  ساواپو برو وب

 یراهحش طقف ؛یدبا ی دایو یساس یسەاک كناحوتفو .یدشم ردنایوا یراوزرا

 لو وب هتراحت هدلراترایز ید نلیدا ارحا هدرودوا اذک .یدا یراجت هابراتعا

 قرش نایاشاب هناربخ ندنرکیدکی ردق هنامزوا .یدشتنا لیکشت هبراجت ُةطبار رب ۴
6 



 یوم خیرات ۱ ٤

 ا اروا كراقاقوس . یدرولوا ىلج ابمالوط رافاقوس نوج نا ییدملررو تیما
 ۱ 1 .یدزلوروک را ندتفاظن ہد راداقوس نوحا ینیداعولوب مل هّقشاب ا لس

 ۱ ورافافوس یداوم ولرد رھ ءراربدیقا هغاقوس یاق كرلناوبح اک راباصق

 ۲ ۳ تمدخ رار رخ نزک شو یشاب هدنایزالا هنتفاظن كلرلوافوس . قدر د

 | ەغاقوسەجك . یدقورتا ندنار ونو ندنمر دلاق ایای «ندمر دلاق هدرلفاقوس .یدرل

 ۱ 9 اذک .یدرلیدک ھا هلعشم ابو راتفرب اعاد نامز ییدلدیا وزرا قمقبج
 ۱ اق هدرافقوس زالوا رولوا م اسدقا ہکنوح ؛ یدلکد لباق هدكم ےک ہحمالوف

 01 . یدربلیرک راربحنز

 ۳ رر هدنکوا كنوباق ره . یددوجوم تیلاعفو تایح_هقداوا ءدراقاقوس
 ۲ هدرلنا ہکیدراو تبیصم ییا نریو تيبس هنہارخ كرارہش . یدرونولو هتفای

 ۱ راەناخ نون و هلص وصخ .یدریلساپ باشخا یمظعا م دق كراوأ .یدیا اوو ناغناي

 | بار > رهش نونو یعدتسا روهط ناغناي مرکز تس هنر ر

 موت رب یندالوا دوحوم هدهبافطاو یسەمولوط ناب هدرود وا .یدرولوا

 ۱ وٹو ناغنای ندسسو .یدرولوا لصاح تیر و کیک هغوو هعوف یوص ندو

 | # یسامشیلاح قراقای شن | كراجشبا «ریلیدبا ذاحشا ریبادت قجالوا عزام هنع
 ۳ راذاح كناسلک هدنرلوص زوقط ايو زکس تعاس هغنارفالا ماشقآ . یدرونول
 ۱ سکه «ریلیردنوس راقشیانامزوا .یدرالشاب هفلاح نوجا (یسلوردنوس شتآ)

 ۱ :یدرعوک هلوک ی.راروق كنبرانودوا نوجما كملييار,دنولوب تا حابص یت را
 ۱۱ «یدزمهلیدبا تمنامهنی هنیروهظ نیفنای ہدلاح ینیدن واوا ذاختا رارببدت رغآ هجردوب
 ۱ ۱ ۱ .یدشمروک ناغنا هعف د ىلا ا شب یترکب یرہش(نا ور)

 ١ رافاحمص . یدردیا مدراپ ہدایز كپ هنعسوت كراضص یراس لسو كرلفاق وس

 ۳ وابیلف ءهکیدرولوا هدهحردوایتح .یدرالشاب لاحرد هد نفعت زامالشاب رالشاب

 و راد ۱۳ ا یساق ناب نوک رب E هطوا مدت كتارس تسوک
 1 قجا 8 . هنحما رہن رارازم . یدردیا مامضنا ہد ینفعت كرلرا زم ہنلانفعت

 ۱ هر ہزارازم ایک ۱ ء رک ندنسهرآ دلرارانم سکہ .یدریلیزاق هرارب
 1 ۱ 1 درولوا فات ناسا هج رلکس مما ردا روهطابو هدرېشر .یدرولوا یندلوروف

 , «یدشلوافلت یر هدجوا كسوفت ندابوهراق نلکەعوقو هدنساننا فرح هنسزوب



 YY عیانصو تراحم « زار هداطسو نور

 یلاباق ہلیوب نوجما قلوا نیما ندنتازوان كجراخ سک یه طقف . یدپا هدتم

 یضارا ناد وت ندږسو .یدزامالو هراح هقشاب ندتماقا هدرلرب طظ وذحموآ

 ندنساتروا . یدربلسای هنیرزوا یربرب ناه «قبص تیاغ راوآ ءربلیناللوق هلف رم
 نادىم « ریلیدبا اشنا راوآ ردق هح راو هرزوا رور وک ہدرارہش نک ر

 . یدرلىقارب رزآ تیاغ نوجما قاقوسو_
 .یدا یراع ندتفاظنو جابمالوط «قلئار اف رلفاقوس هدن را رش یطسو نورف

 ( هدویژل ) وا هداطسو نور

 نوح اچانک و روس س .نیقشاط ورعوط مالش انا ند ۳٦
 لتقح هدایز اھد ندناق یهدنتلآ ءتاق یھ . یدرولوا قلناراق اعاد راقاقوس

 هغاق وس «یروستیاغ نوا راق كرلراقو كرلر ومعاب یرلماط كرلوُا .یدراساپ

 نالسایهیشراف یشراق كعافوسر هک هدهحردوا .یدرونولوا انا نقشاطوغوط

 هنساشنا هنیرزوا ءرص رب كراوأ .یدردما سام هنیربرب ناه ناه یماط كنبراوآ
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 میانصو تراجم ه ناروش هداطسو نور

)۱ ۰۰-۵۹۰۰ ( 

 اید هلاق ندنفاروطاربعا امور یمظعامسق كرارہش یهداطسو نورق ۳
 (رهداب «راهتتس) «یرلنان ولوادع مهملا هاب رابتعا مقومو تور سوم . ۲

 « کی ددوجوم هدرارهش قوح رب اهد ؛ یدراو رهش ۱۱۲ هدلوع 9 ید

 لاح یر ر كوو تدم یخ رب رارهش و .یدربلی و یمان (ارتساق) هرلنوب

 ر قصو رلزخ طقف .یددوحوم هلسماع یاماظن هب دلب هدرهش سه .یدراروسولو

 1 یدراشلوزو لوا ندنضارقنا كغاروطاربعا یسهفاک دارارهش ندنزو تیزک م

 ۂرادا كرالامور ء شماملاق رتا چھ ندرارهش وہ اک و ندندورو كرلرابراب

 .,یدشلوا یراح ینوقنالراسوبقسپ هدرارهشو نامزوا .یدشلوا ٴوحمالماکیسەیدلب

 تابع ندکلروینهس ررب عبا هراقلسویقسپ یمظعا مسق كرارہش یکسا ندبپسوب
 لاقتنا ےرغ كنابهر قرالوا یسهحیش رابرح یمسق رپ كرانوب طقف . ی

 دا راسومقسپ (ایلیسرام) «شلوا عبا هلارق(سراپ) ہلیا(نآ هلروا) «ش
 ۱ .یدشلا 3 ا ضاقنا نافسرب (مردب ۶

  ناشیرپو بارخ كرا( ارتساق ) هیارا(هتیس) کسا «هدنتیادب رصع یحنرنوا
 ۱۳ طا سسأت رارہش یی یی هدم . یدسشماملاق یش رب هقشاب ندنضاقنا

 بهرلرهش نانولوا انب هداطسو نورق .یدشلوا لصاح لوحرب لو و هدهععاجا

 ۱۳ رزآ یضارا ندا لکشت یرهش هدنسهتروا راروس .یدبا طاح هرارا وب د

e1 ات ا  ]) 



 ۳۳۱ یرلتموکح ناقلاب « راسور ءاینولوپ

 ۔ ولوا باما ندناکداز رکسعو ناطباط . یدراو قلخ فص ییا هلسان ءاوعو ۱

 هلمشع هداسلک . یدراو یرارعساو یسضارا عبا هنسدنک كياکداز .یدرو
 تصو « قالط . یدفاعم ندهرکسع تمدخ نابهر .یدکلام هنتازاتما ناکداز ۱

 هرارتسانم .یدنا یاماظن سنا رب «تاماظن .یدداع هب ابهر « تالماعم یک ثاریمو

 .یدشاریو رازابتما عساو ءرایضارا شینک#

 یهدناعاس قیام ردآ . یدا زآ كب نص اووژرو نوا ینیدالوا كونو رارهش 1

 ی.یضارا قوجر هدنلحاس قحات ردا كناتسب سن یدرلشغع اهظفاحم یازامتما امورکسارارمش

 هدندن رظن ٌهطق تبدم ؛تنابلات ١ هلا كيدو هدنصوصخ هدام عفانم نوجا یغیدلوا دوجوم

 «یضاراٌهرادا هدرل رصع یجندردنواو یجنج وانوا هلیصوصخ .یدشلوا میت هنس ری ۳ كنازب

 .یدشلدبا هجر یرلن واق سنازہ «شاریتک هدوجوآ دیلق ہرایلسنازب فرص هيسایس تالیکش

 هدتموگح .  یددناع هلارق رناشاو یضارا نوو .یدقلطم یذوف كلارق هدرلب رص 1

 ءراسویقسب هدناصوصخ ضمب طرف .یدریلسا هتمات لارف ران واق .یدکلارق تحالصو دوش

 شا ۰ ته وغول ) ر اگادآ هدنتمعم كلارق .یدراردہا كارتشا هنفاظو كلا رق ناکدازو 7

 ندناکداز ہجر ئآ گلا رق .یدرو ولو (نادناموق «هدو وو) « (یرظا هملامهرهبستسهو) «(لب

 .یدراو یرکسع هصاخ هدر

 .یدزو رارا دور لا یمەکا ام درامرج سض:
 لارق «ندننادراو لوک ندرلکدنح « ندرلیکرو یصخش  ندرارشع تکلع تادراو

 عرز هللوصا هراغنآ یسهاکلام كلارق . یدرابع ندنالصاح كکالما یریم هل یاالما

 .یدزامااص ینلوصحم یدتک- اکہ چیه ندا اص ینالوصع كلارق ہدیشراچ .یدربلب دی

 .یدراردبا هدناموق رهدووو هدنتیوبیغ كلارق .یدہا ییاداموق شاب كنودرا «لارق
TaN 7 و وہم at 

 یلترجا یک نایلاتاو زسنارف «نالآ هدودرا .یددئاع ه یلاها یسهشعا كنودرا هدرح تق

 هلا امور ا رکو ص ندکدرتک هدوحو تراکت هل روص وب رلبرص . یدرو ولو هد

 ردا ك هاراکتعنص را | هدتکلع . یدرشلوا ضو رعم ہدەنذوف یىاحور كەن ۱

 .یدیاباشخا رات نو و ادعامندرل سیلک. ید ہدراا۔یلک عنصرا آ | هحیلشاب 3و دو .یدیا

 یی «ییداناسل .یدشن | لیکن هدنتل | یرث ات سنازبب هدارکوصاهد .یدقو را اسطقندناسدآ

 . یدشلدیا هجر هلا | FA یدآ 4سدقم EH و یدلکد ماوع ناس یک ینیدلوا هدانوروا

 هنوع نوجا یراررحم برص هرخ الا رلهج روب . ید رابع ندنراهچر سنازیب "الماک تاببدا
 . یدشل تک هدوحو [ دلش هرلز و یراهمانداقو برص «شلدا داخ



 یوم خرا "۳۰

 :هدنک یرلیلاو برص نانولو هدهقطنم و .یدراروس ریدشدقیص ورعوط هترلفرط (همارد)و

 ۲ ۶۷ رر رر قرالوا مورع ندنتنواعم كشوروا «رلشملوا روبجم ه هعفادم یرلہدنک
 |. یدقفحم یجهرک هنسهرادا ین امع "الماک كاتب رص یبونج قترا . یدرلشمریک هنتیعب

 ۲ 1 E ندروطاربعا «نیشاقوو سی ورس هد ندا هرادا ی رلف رط رزرو انودک ام

 | ,یدشلربآ همسق ییا یفلروطاربعا ناتسبرص هلتروصو.(۱۳۹۹) یدشالا نالعا یلارقبرص
 1 ادد دارم طف ٠ شع ولو هدیازرابم یراق ہرلیلنامع هلا چ وهج واین رهم یشدراق «نیشافوو

 ۳3 الیتسا یل امع شدراق یا هد ۰۱ .یدشمامالوا نام ہنسا طیض یی(هنردا) كراکدنو

 ۱ درا رب شھدم قرایالب وط و ندرلمورو ندرلب رص «راشمرتسوک ترف اک كوص یشراف

 ۲ دنسیش راق یمزع ین امع كنب رالما نوو هل تک الف (یفیدنص برص) طقف رلشمریتک هدوجو

  هترلفرط رادراوو امورتسا کلام یینامع نامزوا .(۱۳۷۱ «لولبا۲۹) یدرلشمروک ینغیدلریق
 3 وع ناسل یی ولغم و كنرشاقوو .یدشلناعسو ردقهنسالاوح ( یرخوا )و ( هیسهرآ (

 .یدشلدا قلت هرو قلوا یمازج كنت اها ه اشود

 "المناک یالقتسا كل اتسب رص ونجح ندنتک الف (یغیدنص برص) هعفام ۳

 11 و کر و هرلبلن امع جب ووایہد شاغارد هلا نیطذطسق ندرلب رص .EL یدشمالوا

 ۱ ۳۷۱)ج و4بیلارق وقرام یثدراف كنبشاقوو وک ۰ یدرلشمهمرک هنتسباب ین :ایغ طقف ءرلشم

 ۱ مرلبرص وقرام .ىدشملا هظفاحم یاونع قللارق ہدنتلآ یتیمہان دا دارم ناطلس هل (۱۳۹6-

 ۳ دوحو را هم وظنم قوح رب نوجا وقرام هدنناسدا برص . .یدشلدا دع نامرهت گو و كا

 | ج هدننافو « شع ولوب هدرهرام قوج رار هلا دارم ناطلس « وقرام . یدشلرتک
 1 تا مس : ہرلتماعزو رام یضارا نو و قرالوا وع هدلالقتسا یرھہاظ كن اتسب رص

 اھ قرف ہدەدارو . یدشلوا راتفرک ہدناتسبرص ی امش ارکوص تدمر هلاح نیع

 ٢ ۶ رافرط ( اجنز )و (راہا) « (اواروم) جم و وقار قود یداماد هلا رازال سنرپ .یدشلک
 ۱ تا شا تربغ مات ینملروطاربعا برص رازال ہدنافو 2ھ: یدرشغا هدلآ

 3 یا كا لاکا ی اخر ناقلاب دار ناطلس هدا اون مات .یدرلشمالوا یضار اکو راکپہرد

 (یسهب را نادیمهوسرق) «شعاقافا هللا ی ارق ہنسو ہحنلآ رخ ییشت و رازال «یادشم

 دنناکداز برص فقاعتم یه رام ۰۱۳۸۹ ناربزح ۱۰) یدشلوا راچود هتعزه رب یلناق

 1 08 فات رازال هدهرام «شعا دش هللا هل يح یراکدوادخ دارم ناطاس «شولیم

 :یدامش كدام ناطاس «یناکرح كشولىم هب راح یاق نلک هعوفو هدنساووا ریموت

 ۱ ۱ اج یربح رظن كماوقا نونو یسامالبوط یشراف هرلدلنامع یرلتوق ناقلاب نوو درازال
 یونممانداع یع زه لاو عا و قلخ «شل رب دیوا رلهاسفا هدنتح یسه راح ه وص و شا

 نولو « رلشعآ روصآ هل رلهاراکهغلابم وق نونو یەراحموب رلرعاش .ىدشملا قلت رفظ رب

 ۹ یم نوجمارازال هدفرطره.یدرلشمهل وس هلرلسح قلئامرھقو نطوبح یمیاقو

 ادا رب یفددل وا امرف مکح كننوناق امور راب رص یامالنت و ا 2 كر

 3 زواویجنج وا نوا و «راشعا ترحاهم ه یه

 3 1 ٠ راکداز هدرلب رمص . یدرلشلوا قفوم هناکشت هسعاهحا فولص ہدرہصمم ی 2 درد
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 ۳۳۹ یرلتموکح ناقلاب « راسور ءاہنولوب

 هنسدنک. یناونع ( لارق ) جدا توطس تاستک ۱هجرد و ناشود .یدرآ

 ( یراچ اینامورو ناتسبرص ) ارکوص ندکدتہا طبض ی( زوربس ) « شهدوک زآ
 ندنفرط قیرطپرب حبات ريغ هنهرطب (هنیطنطسق) كراراج طقف .یدشلآ یناونع

 برص یرلسویقسپ (یرخوا ) و ( یونرط ) هنیرزوا كنو . یدمزال یسیدقت

 هدنسانیجموقسا بوکسا هلتروصوب ء رلشا باا قیرطپ یسویکینآ وب یمویقسپ
 .(۱۳2۱) یدرلشل | نما ینسدھ كياشود

 ینکج هلسهدیا هدافتسا كنسیدنک ندنط وقس كنغل رو طاریعا سنازبب «ناشود ۱

 تالکشتهد الخاد یکی یدلیادسزت ینیذوفن اج راح( شع اراظتنا هنامزو كرهت وشوق

 یکی لڑوطا ہما سنارب یط زنا تقلب و یا تر ٤
 عضو نوناق هدر ہلان ( ینواق ناشود ) < شا نوع یاکرا یاب ا

 .یدشع ولوادیدح یتبحالص كني رومأم «شلدانست راتلوئسم هدنوناقو و
 جس ینا

 لصاح راهحش یدج ندرانوب ہدەےسیآ شعا ذاحما هدرببادن راس اهد ناشود

 .یدکلا ذاحا تاب ہن اتسب رص ی(هنططس) یلما نوو كناشود .یدشمالوآ

 فرص ناسا می الا :یددوج وچ عناوم قوحر هدنش ناشود لبا رہش وب طقفا

 نالوایموزل نوجما یسلدیا هدلآ كن(هنطنط-ف) نوا ینیدلوا تموکح ر یر

 < شم هتسلآ كعا بج یقافتا كکيدن وندسسو .یدلکمتیاغكم ارادت نه رحمہ وق

 هقافا وہ یتموکح كيدنو هلبسوقروق رواوا قر هتسیدنک ہددیقس رحم طقفا

 ء5 یدراواهد برر شهدمالا هدتسشراق كیاشود | رک وص .یدعمالوا یضارو

 ینزاغوہ هعلق قانح ء راروسدا تقعآ ق٭ەباغ نبع هدرلبلنامع . ید رلءلنامع هدوا
E۳ ۰ 1 ۰ ۰  

 هام عم . یدراروہردنووب دودسم یلو زکد كن هبنطتطسف هروالسا «رارونااق

 یا دل وال وغشم هاب راص> | صرعتر ه (هسشطنطسف) ما بقعآ هب یلماوب ناشود

 قبلا تافو ہدم رص

 3 هدنشاب زوقط نوا شوروا .یدشمک شورا یجنشب یلغوا ہر هدنافو تار اشود

 كتاشود هکر لاح . یدہبا هدتعیبط ر یدض نوتبسپ كردن < مور ندندشو مع لو

 ی هدا راھظا یباھد و ناشوق یدراو موزا ه اهد یک نیتم نوجا هوقو مکح یاس

 دون پاک نر ۔التسا لنامع دام ران داوا لصاح هق رش “الخ اد هد کلم نوجا یکدم

 طض ہک ارب هكراکدوادخ نار Bt یار وک یک یگ كمزأ ندامال, :وط یدنک

 (زوریس) ی رلب رص ند زکد راەطا و بودور رایان امع .یدرویدہآمسو هک دتک یخارا یی لب



 یوم خرا ۳۲۸

 ۱ ,۔ادف و نوت و .یدشمقمح هتسش راق كي ودرا ہدّنمعضو هن الامل ذوب ء4حلقس رداح

 ہندادرتسا رل هعاق قوال ا ہیدادما هور كلشك ۶ ۰ ۰ « ىش هد لباقم رلقل راک

 .یدشمامالوا قفوم

 ٦" نک كنسراسن ۶ رغ .یدشمشاضوا هلراملناهع هدننابحنوت و «نەيتأ
 | «شمهتسیاكمریدشلرب ہلرایلابنآ وتلو راسور یراراتات هحروک یراکدُما دادما
 | ء ہن ادب ییلح و یلعوا لوا ندنساقو تیاهم . یدنشمامالوا قفوم هداکوت طو
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 یسیزاب لا كسوه ناژ

 لناعع هداوادل ومو حالوا هللروص وہ «شعٍآ )۱٥١١( تسصو یالواعبات هر لامع

 .یدشمک هات

 اما و سلب مه
 رادمکح روہشمكا ندرلب رص.یدرلشل | لنکشت را راغاب و رلب رص سم عت

 ۔اشم یالراش كناتسبرص ء رادمکح وہ . یدبا (۱۳۳۱-۱۳۵۵) ناشود نافتسا

 | قمسر ٹرزوا تاکوکتم هدو یک یرارادمکح برق .یدنا هدنشه

 ۰ یدشلا داعصا هعق وم ر قال راہ كن هداطس و نورف ییاتس رص «ناشود . یدشم

 نیعت هلیماع یفجالوا کاح كنسکناه ندقلوالسا او قلمور ہدرلئاقلاب هدننامز
 كسنازب یمەکلہت یناغع ربارب هللا شاشتغاو ترتف هدنفلروطاربعا مور .یدشما
 ینحالاق هدنف ع والا هدراناقلاب هو اک ندنس ا یدشمربف یشاتم نون و

 ۳اا دو ردا بق تسانسرپ هنالامف تباق ناشود .یدزسهپبش
 || رايا ردق هنیرهن شر كردیا قافتا هلبا ناشود رارافلپ .یدشللا عیسوت ردق

 | ینرامهم كا كراتموكح والسا ندیا لكشت ہدراناقلا



 ۳۳۷ یرلتموکح ناقلاب « راسور ءاینولوب

 بولوایعدراپ كناباپ نوجما کشت سدقم قافتارب ہدنہیلع رللنامع كردیا هدافتسا

 رب تک, رم ند شک ۰ هده رص ول مان طه .ئدشما جازمتسا ہد یغح هوا 0

 لخاد ها وادل وم ہدلاح یخیدلوا ہدنےسەدئام وق كىاشاب نامہلس یسودرا ین اممع 0

 ییدتا ارجا هد( اووقار) هدنزاوج یر (دالر) رانا نا . یدشلوا

 كەى . یدشم ردسا اشنا رلاسلک نوجما لب ی رفظ فظم «هحنلک باغ ہدەراح

 نده رطرھ هسرزوا تیرفظم و .یدیا تیرفظم كلبا یثراق هرلبلنامع یتسلا و

 یناونع (یناولهپ كعوسی ترضح) هنهینآ ء سوتسقیس یجن درد ابا ءشلگ رلکیر
 : شلک هشورخو شوح هلرطس وش هدزوغولود ندنراخروم اینولوب « شمریو
 یشداقهرلکروت ہدنجما یراسنرب نوتوہ كنابند هدزعامز هک نس !مدآ زسلاشم۶
 نایتسرخ ابوروا كجهدبا داحتا یشراق هردکروت «هدمرظن من .كدنازاق تیرفظمرپ
 .یدشعد ء!ثكسقحتسم ¿ کمک هت راک 0 تان

 شامنام یح ۰ یدراشمهمر وک شوخ راراحام ز کلا « ی رفظم و كا

 نداپاپ هسرزوا قعولوا فرص هدهب راح كج ہل دبا ار>ا یشراق ه راسلن ام نەوروۋ

 .یدشلا فرص هنعفانم كنتم وکح ی را و ا هزاب رادقم 11

 التسا هاوادلوم ہللا ودرا رب ییئوق اهد هسرزوا تقفوم مدع و رل.ان اعع

 نەيتأ . یدراشلا نيمأت یتنواعم هدالراراتات هليا یسنرپ حالوا رفس وہ ءراشمنا

 هنسیدنک یراوباق نوتوہ طف « شا تمجام هکیدنو و هاب هت رفس وب

 6 ۳ قعوف یشراف هرو ص نده وط لر لملن امع ا .یدشلو دودسه

 - اش كناوادلوم «شابارخ یتک اغ نوجا كما وح ینشدتهطساو كن و درا لا
 بولغم هنرزوا یراضرعت یلاوتم كرابلناثع طقف .یدشملکح «(یهو زار) هدنآ

 ودرارب یلتوق ہداینولوب «نهبنآ .یدشمامالوب هراحهقشاب ندرارف هانولوب قرالوا
 .یدشلاارچا ضرمت رب: لتدش رارکت هثرزوا رانا غ ارک وص نکا "ا
 5 ک شیارب ہللا هراحم هو غ وط ندوغ وط یراق هه ءدیزاب ناطاس ینکیآ

 حییج رت یتسایس نلیدیا بیقعت یشراق ہیەچریم كوو هلبتقو ءهعالک | ینکج هم هلو
 نهبنآ ء شلآ ینیراهعلق ( نامرکفا )و (الک) یهدنرایو هنوط الوا .یدشلآ

 .یدشمر ورارق هفاما هلا سگ _زاق یار انولو نوحا قمراقح ندارو ی رلبلن امع

 هدانناوت سرخ یو هنکوا نوجما تمعبات ضرع كر هلک ہنیرداح كري زاق ,نبتآ



 یوم جرات ۳۳۹

 | شرق هد ناطلس ماف ارکوص . یدشعا فلت ناسنا ہدایز ندیشک ۰
 | تابسانم هلنهوروقشابتام ی ارق داجام نوجا قتلوا قفوم هدهزرابمکجهدبا ارجا
 اک تدراق كرد لزع ندکلسنر یدالو دج ناطلس اف .یدشما سیسأت
 سونل واطاق هلرکسع ردق ۲۰۰۰ هدنتسم اشاپ هزح نوجما كمري یودار

 اق ینسەلمح ءشمصاب وفا یرلن و دالو طقف .یدشمردنوک مور ر هدنمسا

 1 ,یدشم ردقاح ہفیزاقرب كس و اهد تمرح, یار یناشا یتح .یدشهاح ہراظز

 ا رادوبرس هژرار ومأم و « دالو . یدنعم ری رک را چرا هدالو دم ناطلس

 ۱۷۰۰۰۰ دمت ناطلس هتیرزواكنو .یدشعالخبم هسراشاب ەحمروک ینیراقدامراقیچ

 | ۲۰۰«نامز ینیدشالقاب هنیراوج شرکب «شمنا تکرحتاذلاب هلا ودرار, كلیشک
 ا شوق ناشیرب هدنرزوا راتلکسا وو ینیراتلکسا كایرادسج یلنالع هدنرزوا قیزاق
 ۱ 1 ءدشم ۱تر هحرد كوص ندتشحوو دجناطلس .یدشعا هدهاشم ی راوو

 ا۳. کرو یدنک ۰ شا بقعت الماک یتاکرح اراملناع هداننا و دالو
 ۱ شا فلت هدنرداح ینیرب ندرلاشاپ ء شمرک هنهاکودرا یلنامع نوجما ینیدلوا
 ۰ یدشلا رارف كردیا هدافتسا ندقلقشیراق نالوا لصاح هدهاکودرا | رص

 ا یدشلوا قفوم هدهراع ییدلبا ارجا یثراق ہد ناطلس «هدنوک یسنربا
 | | ضورعم هتسالمتسا لئاثع هدشنامز نهبنآ یتدرد «هداوادلوم

 ۰ شعااحتلا هنیدزن نەوروق شاینام « هناتسراجام « دالو ۰ (۱۵۰۵-۱26۷)
 ۱ 1 (اکللک )ارکوص تدمر نەت .یدشع ولوا بصا ودارلزوک کلر حالوا

 1 ,یدش اتری هننکست یرادنامع قرالوا نامشپ ندنک رح و طقف ءشعا طض "

 هنیرافرطحالوا «شلوا قف ومهعفد ہد ین الیتسارب نالو عوفو ندنف رطرارابا ہدعب

 ۳ اع ناد هنر كرديا بولغم یودار لزوک ہدضرعت ییدلبا ارحا

 1: ۔یبدتا سح یغحالوا راحود هسرلضرعت كرمان امع نما .یدشعا بصن

 ۱ و ۱دن؟ نوا یس (اواحوص) هدانا وہ ما . یدشمالشاب تارا رلقفتم ترا

 . ولو براحس هلرلسکید و رالن امع هدهرص وہ .یدراشلوا یقالم ی را ریفس كيدو

 1 اوہ هد نسح نوزوا « راشمرد وک ںی هنسح نوزوا رابلکیدنو . یدراروس

 کک .رالناع < شما هست ی رلامارغوا هتسنرب اوادلوم ہدنراشبک هیبوروا



 ۲۲ ۵ یرلتموکح ناقلاب :رلسور اینولو

 یهدنبناتسراجام هلبا حالوا كرەلیدیا دقع قافتا رپ هدنس دنومزیکیس هلبا هح ريم

 هللا ییزه ( ویکی ) تیام قاشا و . یدشمقلاق ندانروا هدیمهطبار تسلات
 هرها ,یدشلواراحود مم هدنتکلام هح ریه .(۱۳۹۰)یدشم ےل

 تک رز یشراق هب یلح ناملس ا 7 هن را هعزانم ا یم ندیا ر

 فلتوبولغم هدهرام كنیملح ناملس .یدشلا كرادت نک هبیلح یسوم ندبآ

 ییلج یسوم ہدیلج دمت هرخ الاب طقف « شلوا لئان هنافاکم هنیرزوا یسلدیآ
 -اربعا یلناثع هجریم نامزوا .یدششارب میقع یراتنواعم كنهجریم كرديا بولقع

 دقع هلساپاپ مدشسامنم هسو رز ,ہجنروک ینکیدکع هل دم ناطلس یلج كار |

 وک كن هحربم ءدقمم ناطلس .یدشلطا تربغ هد دحش قاشا ی دل وا شما

 رش طخر هنسارب حالوا «شک ولو ہدئافتلا هس راصخ ص ءشعبا لوق هلت ون

 2 هليا هجريم زكلاي . یدشلبا قیدصت یترات كتکلع كردا اطعا

 او اس ٠ هنهاشداپ یلناهع «رلکجهرب و کرو هفود ۰
 ۔اھتعا یلخاد هدنسهعق و ییطصم همرود «شلوا مدان هرح ا تے و ھجریم

 ءدحم ناطلس یلج .یدشع ولو هدتنواعم هافطصم ہدازہش كردبا هدافتسا ندراگ

 (تء٥٭ےولووط رد (یوکر) نوجا كعا تازاع یشراق هنتک رح وہ كم هج ریه

 .یدشعا طض ی راهعلق

 كا یدشعا روهط رالالتخاخاد هدننامز یرلفلخ «هدنافو كتهحریم ۱

 هدنامز دالو یحدرد ی بقعت تساس رب یا ردق هب هج رد ر دالو ناطش

 هلا کریو هقود ۱۲۰۰۰ هبهینامع تلود كرهک هنللا كرلراجام "الماک حالوا هسیا

 هدش روبجم كمر و قجوح ۵۰۰ هرزوا قلوا لخاد هنسودرا یرحیکی هنس 8

 ندرا زار حالوا ی راتربغع نوتو «رلتهمور اراتعا ندحرات و . . یدشع ولوب

 رانهمورهدارکوص اهد .یدراشازاربا هلشوناي یداینوه نانولوب یتارق هاباراسپ

 × رادنامعء(لتاق) ندنف رط رلحالوا «(ناطش «لوفارد) ندنف رط راراحام 7۷۲0

 - رتسوک تریغ ر كوبوب (۱ع۱6۵-۱۲) دالو نالآ یتاونع (لقیزاف) ندنفرط
 اف يهدتشحو . یدبا یک راوناج 2 شماصوص هب اق ء یشحو « دالو . ید

 دالو .یددوجوم ازهتسار هناشحو اعاد هلس هدنلاظم .یدبا هداعلاقراخ یداجا

 ۱۹ ٩ دلج «یوم رات «قیفر دحا |
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 00 یگ حجرات ۲۲

 راوس «ناکداز : ودرا . ید سس وم هن رزوا یضارا فرە « هر کسع تالیکشن :

 رلقدب ولو هد رلتعم رلنوہ ؛یدزلر و شاعم هرلب راوس .یدشارآ همسق جوا هلمات هداس و

 نوجا یرلقدنولوا باخا ندراولپ وک نایلوا رح هسیا رهداس . یدراردہا تمدخ هسارپ

 1 ۰ یدرارلآ قلبآ چاق

 ١ کدتا لکن تموکح . یدراردبا قانابوچ نامز یرلقدروطوا هدرلغاط رلنهمور
0 

٤ 
۱ 

 مر دش ناویح هدایز ندتعارز . یدرلشت | بیقعت ینابح زرط نیع تدم ر هدارک و ص

 :همور . یدرازغا عرز یسەلضف ندیضارا نالوا یموزل هنبرلهشاعا « رارولوا لوغشم
 راب ثاوادلوم . یدرردا جارخا هدلابو یوم لاب اذک . یدہا یئاوم یلاحارخا هجا شاب

 اشا تذیز ضعب ۰ او ر یدشعازاف ترہش هحرد كوص تدم یلبخ یک یراربک

 . یدردہا دبازن ہدقرُ نوجا ینیدلوا ہدایز ییاجارخا كت کلم . یدنرابع

 اعا ضعب « رل سا رب طقف . یدہا هذ د راکفا « کا اک ہقلتن دم نهمور

 ۶ قیهام ر ینجا یس اسیلک نەمور . یدراردبا هدفا رحما ندهشد راکفا « یالوط ندئنم

 . یدبا هجوالسا « ناسلو تداع . یدبا

 د داوا نقاب ہرایلنامع ہدایزاھد نداوادلوم یسهععق حالوا

 ا اتعا ندننامز ( ۱۳۸٩١-۱٤۱۸ ) هحرم كوو نوجما

 ۱ راقانشوب ءرابرص قرالوا هعفد كليا رابلناثع . یدشمالشاب هبهلداحم ہلراملنامثع

 ا[ ےد( یفیدنص پبرض) یرانەمور یکەدنتسم اباراسپ ردناسکلا و راراحام

 ۲ ہز ینپداوا NA هح رم .یدراشلما طبر هکر بو یراراغلب هلراب رص ءراشمعا

 ۱۳۲ او یدملو الخ ضورممهنسهکلهت كرانلناقعو هژراراحام یتکلغ
 ۳ ءاقافتا هلا نوللکاز سالسددال ی ارف اینولو نوچ دیدح ینتم وصخ كرلراحام

 ۱ 1 ؟دتبا لنکشت كماوقا نانولو هدنتسبات یلناع هدنوحما قعوق یشراقءرادلناهع

 باس دح دام < شمردنوک دادما هرازال ی لارق برص قرالوا لخاد هر ددحیتم وقف

 ۳ نیس هن اصع ی لک لوطاا نوجما كمما لوغشم هدنل وطاتآ یراکدیو

 ۱ لب لهاقرالوا مورخ هد نلدسو ورا هح رم )۱۳۸۹( او ندنتس ولغم هوص و طو

 ةرالوا ریس و بولغم هنحالس ینامع « شلوا ضورعم هسزواحم لئامع هدنطو

 ۱ ۶ هدنلباقم کریو قنارف ۲۵۰۰۰ ءرامظام تیاهن ۔یدشلدبا یف ٭( هسورب)
 : جامع ولو ینامع هدنسهعطق حالوا «كحجهدیآهرادآییسهعرت هب (ہجربم یدشع ولوا

 لوک لارفزاتداجاسدنمونددات کلم 4ج رام حس اشزا هدعماح و

 رایلنامع دنومزیکس رٹ مو وک هقتشاب نوتسى ا کدہ یدک

 ا زوا كو . یدشلوا بلاط هنواها كن هح ريم كرەشود هشالت ندنسمهل رابا

 سان رم و, و سالم



 ۲۲ یرلتموکح ناقلاب «رلسور ءاینولو

 قعازاق ا 7 چوآ ندرلراحام یک وفغهودار هدهدوب وووت . یدشلدیا

 «هدوبوو ر رکید ارک وص . یدشع ولو هدنالدام تدم یا هل رالارف راحام نوجما

 یەلالس نادنب هداوادازم طقف .یدشلوا قفوم هفعازاق ینلالقتسا هدننامز ا

 هرلحالوا هدعب «هرلیلابنآ وتیل الواقاخ هنیرزواكنوب «شاوب ضارقنا قباچ كيا
91 
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 .یدرلشعا تعحا ۳

 د لضمت ندساماظز و تالکشت « انهمور - بی ۰ 1
 2721 2 یئاماظن و ترمس لدو

 كمما | سقت : یضارا یک یرلفالا ندرلراحام

 والسا یالکشت نهمور هدنناذدح .یدراشعا سابتفا ہد یی رات داع بغ یکه راسو

 .یدک ص ند (رارایو) هدناکداز «(هدو وو) ٹوک نود یدنرابع )کت کش 7

 ارکوص ندکدتبا لکشت یراکلسنرپ نەمور . یدرینیلآ یکرو هلیما (ریب) ندیلاها 0
 كرلبرص هلرارافلب ہدكرلتموکح والسا یهدنبونج هنوط هدایزكا ہنسەیلخاد تالیکشت كرلنەمووآ
 رلیضارا «یسالوا هحراغلب كنیمسرو ید ناسا هدرلن همور یبس ہداكو < ید یریث ات 1

 هلا یرلسنرب ناتسرافلبو ناتسبرص تان راسن رب حالوا « یمامنولوب لاصتاو تابسانم هد
 ۱ . یدیا یسام؛دلاح هنع ولو هدهنسح تابسانم

 (کاح « رادویسوغ ) هراسارب EE یذوش كب هدو وو هدرلن همور

 هدهندو هيلدع « هکلم ہ هب رکسع ۂرادا رلسنرب . یدریلب رو یلاونع (یهدای « دومآسا 4

 یراکدتسیا یبهیموم تور . ىدا هدن رللآ در یا كن راهمس . یدبا تس وط 9 ۳

 و یر یناه ره ندنسهلناع سن رب ۰ یدنا یراو ییاخا «كاسن رب .یدراردنا هرادا

 رب ہنی لب دنک رلن ات ول وب هدنساعدا لالسا رب . یدربلس الوا سن رب هنرزوا یب راس ا كنسلحم ا

 نوجا سا رب نوک چاق ۳, لی لاھا . یدرل رملس الوا سا زالوا رولوا قف قفوم هنلنکشت هقرف ۲

 یسهاکلام كسنرب یو ویلا كراهاکلام .یدراردپا مدق هنر ی رشع ٹتالصاحراربشبا 3
 ه اکداز ابو رک ء هرلاسبلک او هرارتسانم ی ردق ا ندضارا و سا رب : یا 3

 « هکیدراو اهد قاخ فنص رب یجنچوا ادعام ندنفنص ولب وک هلا ررایو . یدریلسهرو

 ۔روہەس طقف ؛رونولوپ یسضارا هچراپ رر كتاخ فنص و . یدیا را( ینه شوم) هدر 1

 . یدژزالوا فلکم هللا هفیظو رب چسه یترق ہر

 ۔ وا تافاکم « رارلب ا بمقعن ید رب اب رفت نو و ۰ ر دنا تمدح هدودرا ناکداز 1

 « هنقلاق نداتروا یسیضارا كفر ارکوص اھد . یدرارولوا لئا هرلضارا ميسج قرا 12

 ٠ نیسالوارتسیا نوسلوا رومأمرتسیا یسهفاک كرارایوب .یدراشمالشاب هلانتشا هلت رومأم نا
 .یدرررو رول, وک امئاد  ربساورح قو قو یدہا بام عوف ںیہ ینعب ند( (

 یضارا كجهلدبا عرز . یدلکد نیشخ هجرد وا تابسانم کهدننیپ ناکداز هلا راولپ ۱

3 
۱ 

۰ 

 یسالواراچود هنمکح رایو داراولب وک .یدراربلس هدنک هر , یرلکدتسیا راولبوک . یدبا دود
 «یدعلوا عقاوا رک وو /



 یوم خیرات ۲۲

 ا فالخا كتلم یراتساس ید كرلسنر, كوو . یدشلوا ناجر رلنا هتراسح

 1 وہ یرکتع  هتسانسلک (هملطذطسف) راک تسامس و . یدشمسکوت

 1 نولو هل هدنسهنس ۱۵۹۲ . یدشعا فلخ هترارکسع ودرا نوا هسا

 1 ۲۲ هلبا الاغ تل رلسور . ىدا دل وکشم یحهلهحش هلروص ه كرلتىقفوم

 ب ام عم < راشمهمهدیا دلا تمقفوم رب چھ قرالوا راجود هشراضرعت لرل

 قەدىراوج (قازا )هدعب .یدراشمشیلاح هغع :ولوب هدناساتم ا برغ هداشنا و

 ۱ دراشمالشاب هنع ولو هدرلهلءاعم یراح هلرلنا « رلشعا تعجا هراز ونح

 نوجا كلوب «شمهمهدیا بسك تیمیمص یالوق كب یراتبسانم هلبرغ كراسسور
 | . یدشمُک رارصع

 ماتم و ؛ئراتعو کم هداملاب

۳ 

 ۱ شاب یرلالتسا شهدم وضغوط هلامش كرلملن اع

 تموکح ییا هدنلاش كن( هنوط ) ہدمرص ینید
 ,اعدشلدباسسأت ندنفرط رایلاینامور ینیرانەمور ءراتموکحو .یدشمنا لکشت
 اراق یسلاها نەمور_وچاد ارکوص ندکدتبا كرت ینسهعطق (ایجاد) نابلهروآ

 یدراشمربتک هدوجو راتموکحامعون هدنتلآ یتک اح كارازاغلب كرەنما ندنراغاط
 ۱ ؛ ناي ہداروب .یدلکد مورح ندلاها نوتسب رارپوب یرلکدتبا احتلا كرلنەمور

 ۱ ویا رانهمور لصا .یدیا رلٹەمور هلارلوالسا ہدرلنا ء4 یدروسر وطوا موقف یبا

 اگ ء( حالوا اوچوک) یرب كرانوہ .یدراشلا لیکشت تموکح كوجوک
 هد كش قافوا هدنراوج یرلغاط اوادلوُم ادعام ندرلنو .یدہا (حالوا لو و)

 منت (مالو) ندیا لکشت لواكلبا ہدنجما راتموکح و .یدراو اهد راتموکح
 ال یل ارف راحام هدتنادب ءورغەن ودار ,یدیا ورغه ودار مدیسسؤم كلیا .یدیا

 ۱ ار یقشش وج كل٭وط « شلربآ هردد رب نکیا عیب هاموق سالساد

 دلا هیوقت ینتموکح كزدیا ہدافتسا ندنرللالتخا ناتسراجام ہدعب «شمشلر

 ؛اہدەسیا راشلوا راحود هنیرلالتسا كراراحام یرافلخ هدننافو كنورغهت ودار

 لوو هدحالوا ارکوص اهد . یدرلشا سک لالقتسا نوتبسب هدننامز ودار

 | ۱ ۱ دشمالشاب هدننامز ثكنوب رلهبراحم اش اب ؛(۱۳۸۹) شلوا رادمکح هحریم
 11 فدا دادتما ردق هنی زا مغآ هب وط یسهعطق حالوا هداتنا وس

 30 ندنفرط هدووو ر هدنمسا شوغارد رار هللا حالوا «اوادل وم



 ۲ یرلتموکح ناقلاب ؛راسور ءار ولون ۱
 رت

 كلاووقسوم رصع ینش نواو یجمدرد نوا ۳ 1

 رودرب مهم كي نوجما یحرا یجراخو یلخاد 2 ا سس 3 1

 هرادا لوصا هدر هدنامز نبع رانایالبوط هزک ص رب ینسضارا سور . یدیا

 . یدشلا ماود ردق هرصع یجدب نوا مرادا لوصا وہ . یدراشلا سس 8

 ندنراراکتمدخ كرايو هدیسلاها ء ندنسهناکاام ككرایو رب هدتادب (اووقسوم)

 هدن رک اس رب E كنهسور .یدقوب رثا ندناماظن هنارارحا هدارو . یدنر 2

 هداووقسوم ؛ یدرلردیا تیر یهیلادعو هرادا روما (رلهجهو) یراسلح هبح
 تحکیم دیو دلا تک نیو اووقسوم .یدہا هكا كسنر تسحالصنو وہ ۱

 «ردبا لیکشت (سلحءام ود)رب ندرلمدآ یيدتسا سن ر نامز یيدشلح وک یمەرا ١

 یرازدم هقظنموا هحا هدراتالو درزا دا ت ی

 هدهرادا زرطر هلو .یدلکد یش ر هقشاب تو راو رم حطو یصخش ك ہز 1

 ندیا لیکسشت جرخ هرارواشم و هرارکسع یک یفیدالوا دوجوم یلاها فوم
 .دخ) هلا (رارایو) یفنص راک .یدا را نوتسپ ندنناکداز برغ دنا

 لباقم هت راد ء نیک ندر نذوا تلخ و .یدزاوسدنا لکشت 8
 یراقذلوا شعا تر فاش نر یارک ۰ شلوا یاس 8

 تشحو لالقتسا یتا رانا . یدراردہا تخت کاب ر عاد

 هکمەلک هلس ءراتھد یراسح ناصع هک یدشعلروک هحردوا یتراسح هم ذی

 ىس را اڑا وب وت < شوا عنام هه قر تافاستعاو ماظم هدنکلغ + یو

1 
۱ 

5 

  هحرد قلرابراب ادام كلعسسب یهدقالخاو تاداع . یدشلاق ربسا هد رارا ۱

 . رهش یک اووقسومو دورضوون ینژبن ءووقصپ « دوېغوون كوو . یدیا هد
 رایارس رکر اکو زلاسنلک ءر و۔ایدبا اشنا رلددنآ « یدیا لاعف هقدلوا ترا هوا"

 ردق وائی روا كرلوابوک . یدروووا وهوا هدنرزوا رلتوا قلخ طقف رول ۱

 تباغ تاداع . یدروسلوا یراقرف ندەارخ «4 یدبا قالسح ردق وا و هدا

 ہرامرح رلنیداق . یدیا یمماد ناه قارابرابو قلشوخرس ء ن"یسشخ و

 یند ہلا همانعلاقو چاق رب تادا . یدراراشاب هدنحشا تلاهح ر نرد « ارز

 . یدریلک ند(زورونیا) په یرلهجرت باتک ید . یدنرابع ندنبقانم تحاګ
 یاشیریو تلافس كنلم ء کیدشلرتک ءدوجو رارمش ضسب كف ف

3 



 یوم حجرات ۱ ۳۲۰

 | .Ess نیا تالعف ادم و 7 لم اح اکسقح بالج: : زر هس نس هن رزوا كىو

 .یدشعد !نیسلیا لئاب هتیرفظم ینسو ناشر

 درهم (نود) كس وص (اوواس ر ه) هب رام ہدنس راہلاووقسوم ہللا را ابا

 اا راسور.(۱۳۸۰ لولب۱۸) یدشلک هعوقو یر « ه دلم کیدلو ود

 :رعتندامالبوط یراتوق نوجما كمهم رو نادیم ہنیرلەمشلرپ کكرانوالک از هلبا

 9دشعاتیارس هر هفاسم تالتسر هو یل امامت «شلوا شهدم كب ہں راح .یدراشما

 ۂ یشنوک نامود زو ںوشود یک رومعای رلقوا «رولیربف ی ` یاش رلدار زم”

 درومل وک ود هرفامرا یکوص ناق ءرورالشبا یک قم Er رالف « رو رار

 ور ین هب رام یو ثكنسیراوس سور ەدە رص رک یرلةجالوا رفظممان ها رلراب اب

 ۱ :یدشلر و یاونع (یوقسنود «یلاغ نود) «یرتعد نامزوا «شمردازاق

 ۱ 7 یتا یا كم شی ایوا ندالوخ یلتاط و «شههمروس قوح ور و

 انار 3 .یدیاهدنجراخ ناکما یمالوا ناشیرب هللا ضرب زکلایكنودرا نوتل ا

 ۱ ۱ ا شماتفوط ندرلک ال هسا ء شا 21 ج اح نیکنچ

 ۱ 3 هنفارطا یراتوف هزات و كلرارا ا | کا و یدشلا احا ندیکی یناروط

 | رصعر مام ینصالح ناتک ۶ ران اب كي همسور «شعالیوط رلت و یب یب

 ۱ ۱ 1 11 یرہش ٦ ناشمسک ینییاها « راشلآ یاووقسوم رلل وعوم .یدشعا خان

 هدلاح یرلکدلک بلاغ هرارانات زعرادج » : هسرزوا تکالفو یرتعد .یدرلشم

 ۱ دن ہل ماكنا ڭكنىرتعد هملعءانس . یدشعد «!یدرلشماملوا راحود هت الفر هلو

 ارتد ید راشمرک ها ید اع رانا هس رت سور «شمالوا لصاح ا ر

 1 رض عر ا دنقتسم یر رافلخ 2 عكرەک هنءاقم 4ں رج رعفانز کلات و ؟رحو

 يدشم رب دنرآ لو کف صالختسا 6 شم رب دی ایوا فیلم سح ہدەمسور یس راع
 11 ی

 ۳ : و ( ۱:۲ ه- ۱۳۸۹ ) لساو یجب ر رل سر كوو ك وص ناک ہداووقسوم

 | یس ۰ «شعا دس زر یناحوتف كناووتسوم لساو یجن ر .یدا (۱ ۲۲۷ - ۱ ۲۰) لبساو

 ۱ ۳ 3 راراب و و لاها قرار دصاب یئ را هعزانم نا دی «یرللالتخاو ناصع هد لم او

 مم ثكلاوحا رل سفر كوو نشیت هداووةس وم هیفامعم . یدعلوا قفوم هدر ات قا

 ؛ارولف ) رود زا یدیلوورتم هیسور ہ یدرلشم همهدیآ هدانتسا هللا هجو شال ۳۹

 ور (۱۳۰) نکشلوارادف رط هب راهمشل رپ كن راسدلک بیو قرش هد (یساحور سلحم

 همش 28 هلرلمل هبس ور ور كردہا هدافتسا ید كا1 وثلل 6 شلدا سدح هدا دوع

 ۳ .یدراثم را ندن رلذ رط عرف ہدزراتا هدانناو .یدشم
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 ۳۹۹ یرلتموکح ناقلاب ءرلسور «ابنول و ۱

 كمنک وت كمت «راتم وصخ لئاق هدودرا نوتا اک وص ندنتموکح تلکبزوا

 یرتعد هنا اق مورخ ندهراداو ذوف راناخ . یدشاک هعوقو رللالتخا نملس

 .یدش) اطر ر هب ک رب و ینسکیا ندنرلکب راتاب یم ا قوس گی هدهس رزوا رانا

 شما بولغم یرب ندنراودرا راتات هدنرانک یئوص ( ایوو ) «هد(نازراب) ارک وص

 یشداقءرللوغوم «(۱۳۷۸)
 یتقفوم قالراب و كليا ۱

 رج

 وا .یدشلا لاصحتمآ ۱

 هداووقسوم نوتو نام
3 
 3 لصاح رورس ر 7

 یم ا 1 یدشلوآ

  قمراتروف ندد اح رانا

 رارا ا طقف.یدشک یامژ

 هنلاح وب كرایاووتسلاا
 نوجما یرافدلوا فقاو

 -۔ص ندراسک رحورکو

 ۔الپ وط ودرار كو وہ کک
 ۔زونج : هد( هفک) 1

 راشلآ هیدادما ءوق نو ۷ دت حس

 یلرغ « هسسور

 مورح ندش واعم كەیسور

 ناویا یجنچوا یش راق هقافتا و هدلاح یتیدلوآ
 درا تاک ۱۵۰۰۰۶ ییدتا هدناموق كاد یف ا یا
 طقف . یدیا یمیسجلا كرلودرا یرلکدتیا ادناموق كنیراسنرپ نور ردق ها

 «یرتفد تح .یدا یسح بیلص لهارب ییتدش «سح هناکی ندیا كیرحت یودرا
 سدقم « قلئاتسرخ ! رلشدراق ززع س : نامر ئ2 هنس راک ر س كن رك

 :رکسع نوتوب نامزوا .شعد ء ایمنیقاص یزعاح نوجما یتکلع سورو رلاسلک

 .یدرلشم ریو باوج هد !زرضاح هکمر ویزع احهدک روغواكنسو قلناتس رخ رب ےک

 وب ام زنه وز ےک



 یوم حجرات ۳۸

 ی امتاد رلئوب طقف ؛یدریلب رو یا ( یدیلوبورتم فەک) ہرادیلوبورتم هدرود وا

 قدن کیک .هن رادمکح ودرانوتلآ هرهس قلدرلنو .یدرلشمشبل ۲ هفماشاب هدهسور

 رفع الءاک ندیکر و ی رهاکلامو هلناع كن رلبهار سقودوروا كردہا لاصحتسا نامرف رب

 ۱ | اراک یمسر طقف ؛یدررونولوپ لخاد هبہارص ٌهلسلس ردنلو ورتم هدهبسور. یدشمر دتسا

 سر لو و ندبیسو .یدراردباارجا ذوخ رب كوواهد هننرزوایلاها راشیشکو رلیوزتمرارب
 ۱ اردک هراز زسصیاو عو رزم ريغ رلبهارو . یدرلشلا روصت یغا هطبار دقع هلرلنا

 ۳ درارلب !عرز راالران ءراردبا ی ارد «راروشوشوا هن رلفار ظا رلن اوط ی رلیسا

 ۱ و یفارادنند هارلسا رب «رلبهار «یدشلدا هل روص و یعوج ر رار سور

 ہدافتسا ندنرلتک الف كنامز رارونولوا هاج هدنرهاکلام هدنسهاس یراەحماسم ید كرارات

 ۱ ی هضوحافاو ارکوص ندکدتنا ذوف دسزت لار وصوب امار اا تور بک كردبا
 ار لوط هل رار اص هنعا ین یلاوح نوو < « رلشع | الیتسا ی رارب قاتا كبار 2 هلا

 ه دن فوم ىدا ژرەسنس یرومعم كلا كرلبهار نالوا قفوم TE اج 1 1 و و

 1 یا تراز ی رام نامز یراکحهدنآ ث تبشت هشيا ر گلوب ون ررادمکح (۱۳۹۷ ۱

 | .یدشعآزاق ترہش هداعلاقوف یرتسانم (امورط) یفیدنولو نوفدم كژرهس نس .یدراشغ |

 |6 شما بیقعت یتسایس نبع (۱۳۸۱-۱۳۵۳) نومیس ینلخ هدننافو كناتیلاق
 |:یدشمرتسوک تمههعسوت ین ذوف كناووقسوم كردبا تریغەبلج یتسهیاح كناخ

 | ذوفن دادرتسا كرار راوج نوجما یفیدلوا فبعض ًاعبط ناویا یجنکیا یناخ
 ۱ 6تک اح داتاتوتمواقم یشراق هرانلابنآ ول كن سور ؛شلوا ببسەنیرامتا
 ۱ ےراتکاان نوو كرابرح ىلخاد یاووقسوم هدهرص رب ٹر نوک تارح

 اک ا ار فیض وب یداراوب اووقسوم طقق .یدشقارب ضورس
 ار كو وب) نوا جب وواوویا یرتعد یسنر اووقسوم ندناخ تیاہن « رلشعا

 .یدراشلوا قفوم هغلا یتاونع
 وص ناولو e ل REE اج ر

 ںی اتم نوحجا تاج َث .یدشمهتسا كعات 0

 :  یدشلا | فداصت هی ودرا تول هلا رابلانا طول هدنرزوا یزع قیرط یرد

 7 1 3 . یدشعا بقع رابرح یجراخ یتیرابرح كلکیهردو ىلخاد «نامز وا

 ۱ كشد سفودوت روا رلیلاووقسوم نالوا نویدم هراراتات یراتوطسو تک رش نف

 ۱ ٠ ہرسش جم ہدینسح نطو هعفادم هننرلاعدا وہ « راشمما هعفادم ینلالقتسا

 1 دشلواقفومکروکسو هدهباسوبقحم | یتضرمت كراراتاب هلیارابلاس ا وتا«یرتعد



ٰ 
 ۲ یراقدلا نوجماودرا نوتلآ رارانات .یدراشللا نیمأت ہیلامرب یلتوق ءودرارب مظتم
 . یدبا ول وط اء اد یرلهس زخ ہکنوح ؛ یدرازامغس هت رله زخ ینسەفاک كرلە 3

 ہدیراسئر اووقسوم ..یدراشللا لامعتسا ہلرادصقم یسایس اعاد یراءزا 8
 ٦ر ۔۔ 7 پ . 4

 رولوا لحام كاسنرب رب الثم . یدراشُما هدافتسا اعاد ندنرللاح دعاسم كرانا
 هنیرافارطا هدهیاس وب « راشلآ یتامرف « ین( غیلرپ ) كنوب لاحرد ندناخ زالوآ

 ی-ح «مورح ندەیلابخ ٌهوَق یلاها .یدراشلوا قفوم ہفمالبوط توق رب یلساسآ

 حمجرت ہلیش یه ینالوا عبا هسنرپ رب کاح هنسیدنک نوجیا یفیدلوا نوغروط

 یتادناخ رب زکلایهدرانانوحمایراقدلوا رهظم هن هبا كرل رانا هدناهراذک .یدراشظلا"

 نوتوقترآ .یدراشمریدترآ یفوفت كنسراسنرب اووقسومهدهباسو «راشمتا مات
 نما .یتاشفوم كنزا اون یھ تعاطا و تعا
 یثراق هنیرانمشد هسیا یسام ولو یزکم كنیراتعضو . یدقوب همش هنکجهدیآ
 .یدملا لبس داملا قوف ی زا 8

 یغوا هلوحوک یوه ردنا تکا ینرهش (اووق-وم )

 جوولیاد ژروژ یلغوا ارکوصزدلهیناد .یدشمریو هلهیناد ۱

 .یدشششپ رک هل داح ناونع هل! یس رب ره ویت <شلو! واد (۱۳۲ ۵-۳۳ 1

 . یدشهلا هللا یتسیات كناووقسوم كا ناشبر یسضارا روس تیاپ

 و 8

 یباسفم كن ووتهوص

 .د وصخ . یدشلا قرت هدنروءرب عیرساهد اووقسوم هدنامز یرافاخ كزرو 1

 ذوف ر لو هردبا تمدخ هیزدرا نوتلآ (۱۳۲۸-۱۳۵۱) اتلاق ناوبا
 رع :ای 3شمس کا تربغ هنساف ر هدكياو وقس وم هد دس ەي أس د وه و ءش٤ازا 81

 هلراراتا كنسنراووقسوم .یدشلوب یناثم یل كلتعو یدمش ءاو وقس وم نالوآ

 ء شما دیازت هگدتن یسوفن . یدش لا صالخ ندنسالبتسا رانان یکلع ءقافلاا

 هر هد دندسو زو وا هتل آ لدع رف ءنالوا لصاو هنلاک رود هل اكی زوا مداتشآ ۱

 . یدشملیحا الماک هنتراجح سور هدیناروطارپعا قاحیق ندیا دادتما ردق

 هطباردقع هلراسنجاو یراهناع سور قوحرب ءشاک راښنجا قوج رپ هیاووقسوم
 كن هن دو هان تابح ءیتمواقمُەطقن كرلسنر كوو یرہش اووقسوم .یدرادل

 .یدشلوا یزکر ۲



 یوم رات ۲۱١

 ۱ ندزوک هلیب یضاقنا یتح ء شمالاقرثا چسه ندهسور یکسا « شا لاک | هلیماع

 رز با وسل قرالوتروق ندندوه كراراتات یسلاها فرط برغ . یدشلوا نام

 ۱ وقسومو رەوت ؛یلادوص هسيا رافرطنما قاحتلا .یدراشعا قاحتلا هانولویو
 1 وک قالراپ هیاووقسوم هدایزالا لابقتسا ءہدنجیا كرانوب .یدشمنولوب ترابع نداو
 9 ایک ا زک.لای ین راجا توقو دوم ٹک كنراستر اووقسوم . .یدرویور

 ۱۳۳ انوا « یرلانوا ربا یفاصوا لمکم تاغ كراسنرپ و هدوا ؛یدشللا نیمأت

 رااح یهلمکم فاصوا ؛اراسنرپ .یدیا یرلاعولوب هدتنواعم هنیرایدنک كنيراناخ
 کت .یدشلا نما یر رامتیا بیقعت ہلتناتمو منع ی رلتالپ نوو ءیرلاوا

  هدوجو یدازآ عو رب نوچیا یراسنرپ اووقسوم یسالیتسا لوغوم یسویغوط
 یراسنرپ اووقسوم «شمرویوس پولیس ی سو نو و النسا و .یدشمریت 73

 ۱ اک یدشمر دلاق نداتروا "اناهاک ی رام ,طاخ سا ندا موکح هتعلاب رپ یدہا

 ْ چک خادرارجاهم ہلا قرع اونف قرعو N 90 یی هدضارا

 دح زا كبو مالغاص تیاف یذوه لرادمکح هدسور قرش .یدشلوا لصاح

 5 . یدیا عبطم اهد ناکداز ء هاراکنا رخ اھد ۱2۱ ئومم . یدشلدبا

 ۱۳ هان وترا یدک رادان .ىدشملا لمست اهدتاقر ین ەرادا هلرادمکح ؛یتهاح

 ۱ اقا تسب رسهدنراهرادا زرطو تاداع ین ی اھا نولفمهدلاح یرلف د إش ای درحتم

 | ٭یرو یراسور : یدراشملا لیمشت هیلاها نوتوب یتراتیکاح طقف
 "۶آ یلاها نامز وا . ىدراشملا روم هورفرس یشراق هنس(راقاقشاب) ءراشمتہا
 2 ۱ یا یت ر ا تارا اا اکا قوردوو و
 زکلاب كس رب رارایو نایاشاپ ہدەسور هدرود وب یا مور نددا.دسا

 ۱ اند .یدراردیا لاصحتسا ندنا هدى رافرشو یتراتور ٤ یدرللکد یراک 2م

 1 کت دا مکح هلہش یسەب رظن ءازدر ها کت هسِار CIL و

 1 ہنازب كيهسور < زام یک وا یه رظن و هنب رازاح لقتسم كەسور «راناخ

 1 . ىدراشملا لاک | هلتروص وب یهیبرت زرط یفیدلآ

 وراق هنر ږدنک هدنامز ناع «راررو لالقتسا ر عساو هت رل عا رازاخ

 ٤6 : وص ۾ . یدرازعەۓتسیا قلوا راحود هن همش ر قافوا وک ی *ءاطا " مدع

 |  دلرومأم یلتعاطا ءرلنا < راشمالماع ی رلکسک ۱ نوتود كنبراسنرپ اووقسوم



 ۳۱ یرلتموکح ناقلاب « رلسور «ایولو

 هتشاا ندیم وقف ::یدنک تنفس ناتک ید جوک ردق وا ی.هنظو وہ كربع زاق 4

 «یسهعلاطمو قیقدم تاهعدق ٌهنمزا « تایسانم قیص هلا ایلاتبا . یدقو ئیش رب كجههووک "

 ندقوقح بابرا .یدشلوا بیس هنس | راشتنا كراركف قفاوم هنتسایس كلارق هدننب راحنکا 1

 يهدنم هدنصخش لارق كنەيلم تیکاح « شا مست یتایرظن كرایلامور تثیه رب بکر ۲
 هدهزوس زکلا تئیه و . یدشمروس یرلبا یثراف هازاستما نو و ییس هب رظن ینیدنولو ۱

  هدنسهاس یسهاج كريع زاف «یایرظن شمال _

 هران وتوت هلیصوصخ . ىدشملا قیبطت هد المق

 هدتکلع « یالکشم كبرح نالبدا ارحا یثرق ا

 كب هلارق نوجا یسامقلاق كارتف نالوا امرف مکح
 هراپو رکسع لارق هدهرص وا . یدشماراب هدایژ 6
 یغیدلوا ینانم هلماعت كنو ناکداز ء شمهتسیا _

 ندەیموم راکنا لارق طقف .یدرلشمروس یرلبا

 یرلن رتسوک تفلاخم هدن ایم ناکداز نوجسا یغیدلوا نیما ۶

 یرلیش ییدتبا وزرا ءشعراقیچ ندسلجم لاحرد "
 كلارقو یئومیم كتلم نامز وا . یدشلآ ار

 رومأمرر به ناکداز ندیا فا ییس هفظ و یقارم

 تآرح هنابصع ند رلجما . یدرلشغ | هنسهوس

 هدرابهار اذک .یدرلشلدا توا ارس رد 8
 یک یاها یریغ كابمر رلشغا باغ یراذوف "

 یجندرد . یدرلشلووط روبجم هکمرو رکسع
 سیسأتینلوصا وتنلراب ہدتکلم ا رکوصاعد عزا
 یصخش فرص یتیحالص رادمک- طقف ٠ شا

 لصاحەجیتن رپ یا نوا تکلم یساقار هدلاحر
 فاصوا كلارت نامز وا هکنوح .یدشمهمهدیآ ۱

 ندزو یسمەلدہا عضو ماظن راد هنفاظو لارق <« شا ارحا رٹ ر كوب وہ یتیلباق 7

 هدرلایلماف كوو اذک . یدشلوا موکحم هفعض تموکح هدشامز رلارق زسنئایلو لب "
 .یدرلشلوا روبجم هتعجارص هرلثومیمایو ہلارقای نوجما دادرتسا ینو ءرالشمتا باغ ین راذوق |
 كبرتف نالواامرفمکح هدتکلع شیک هنیلآ كناکداز هراداو ذوف شاوای شاواب هلتروصو

 یمافرو تور هدارکو ص تدم رب سہ یدشلوا ماف داد تسا ر یراع ندماظتا یدبش هنر

 هدنسهاس توق نایدا هدلآ ردق هنامز وا « هسیا یذوف یجراخ . یدشا طوقس هربندر

 یرلفعض ندہا ماود تدم نوزوا كراوشموق راوج هدایز كاو یرلقلنامرهق یرطف كرلیلاولو
 . یدشملسالو تار 9

 کک ۱ 9 تک یجنچوا و وقوم ہراس:۔ادا لوغو
 قترا یناالحما نایالشابیرب ندهوا كنەىسور ٤
 رینگ

 اک ٹچ ار



 ۲ یو مع خیرات ۳4

 ۴م هلروص و هتشیا . یدذلوا عبا ہذلارف اینولوب امسور فرش ءنشم

 اراب ندنذوفن كراەیلاوسش رانمرج اساسا . یدشلوا ضرقنمو وع یلهیلاوش
 ۱۱ ماقتنا سحر چنه هدرلنا ؛تعزه وہ یفیدارغوا كنلاع نمرج نوجا یراقدلوا
 ۲۱۳۲ ۔؛زاوآ رپ دیدم .هشرزوا تیرفظم وب هسیا زاوالسا ۰ یدشمامردنایوا
 ملن تا زا را رر قا نیانواو قوا ۰ ید راشمراقح
 ۱ نوزوا ندناحوتف یکی وہ رابلابنولوپ طقف . یدشمالشاب هکمنا ممعت هدهدایزایس
 ۱ ..یدراروینول وب le ینەمان تیراتخم راتبالو یی . یدرلشمهمهدا هدافتس تدم

 1 ۱ رازابتما هدر كجهدیا جنم هنسهبقابتم ماسقا كغللارق یئیضارا وب رایلاینولوب

 ۱ ءقازسدایعا هدنرلهرا قراقاب ہلیرظن یحابای امئاد ءرانالآ < راشعا اقا هدکلرپ
 ۳ . یدراشلاا اما هدنروص یاد یتسح توادعو ظنغ

 اک روا ماوفا دارج ۰۰ اننولوب قترآ
 ۳ . یدروسلیا ارجا یت ریئأت هسیطانقم

 كرىعزاق . یدرومدا قاحتلا هاینولوپ ررپ رر یدمش رارب نالیربآ ندانولو

 ۱ هناتسراجام هدهد۱ ۰۰ ء شلدیا باخ ا یل ارف امه وت هد ۱ سالساد ال یلغوا

 2 حج (نوتسو) مولوی ن ےہ ٹوک فلخ ر شاسام

 او لول هرثفارم یطسو هورش

 ۱۳و و طق نفل اج هاب ہی قرش 207 8 و درا 72
 ۳ ٢ےہ تالیدعت كوو هدننالکشت كتکلم نوجما یسەماداو لاصحتسا كراتقف

 ۲ * لیدبت هرادا لوصا نانولوا سیمات ندنفرط ریچزاق كوبوب . یدراو موز
 ۱ ۱ رز ںیم یغاشآ « لزا بتلا دادنتسا ناکداز هلوحوک « شما
 ۲ ۳ قا و ah نورو صبا رر و ور وے

 ۱ - هرد 7 ولوا چنا كنەرادا طباور تب ا یک
 ۳ )اتم نلک مزال هلارف <« یسدیا لکشت ودرا یگ مظتنم هر كس راسلسم كاکی

  ارجا هدننالکشت اس ولو رگ راق یحش درد ..یدمرال یساع ولوا دآرادب كن هب ده

 :یدعلا ترغهدهکمتک هلعفندهوق قا شما س < ینموزل كيالعاوب كج هاب دیآ



 ہناکی کاح ہدنکلم ردقهبحنلک هنسهراحم هنراو كرایلنامع شما هدافتساهداعلقوف
 ا هدنسشر و كو هسنفس ز یهح دا تافو هدطووتیو هدهرص و .یدنم 8

 لئاز یسەیخیرات تیمع ا كناین ا وتیل ًارابتعا ندخیرات وب .یدشمالاق مصخ رب چیه "
 لباع ر لوو یشراف هرلف وقسوم هدرلسف ود و روا ناروط وا هدا اوتل «شلوا

 .یدشمالشاب هالوا لصاح ۲

 كيلوتاقرب فاص ینا «شقیا نیبعت ینسەلبقتسم تیهام هباینولوپ «یهینفییز
 ۔وہ یساع ولو هدشامآ رب یمسص هللا اپوروا کوش یدشم رٹ: لاخ ینم وگو :

 سل سناتسن وقندام ولو یتح ۳ نماق سدا ا نده ع تار كنانول

 هدهداینولو ناسمو ناک هلوصح هدالاتا .یدشلردنوک راصخیم هتساحو]
 و . یدشاک هنلاح نافع زک ینوتفلا راد یووفارف < نمر وک ی

 «فهمانفس ز .یدشمشن یخایرو قوقح بابرا خرؤم جاتا وار ندنونفلارادا ۱

 یتسهعفادم كغلناہتسرخ یشراق هرلمالسا «هقلخو نالوا لاوج هحرد هلوص ؟رکف ۱

 یتسارجایرلهرا سلص یشداقهرءانانعاذک .یدشمرتسوک هرزوا قلواەباغ هناکی |
 ء یفالتا كشيرللارق ناتسراحامو اولو هدنسهراحم هنراو طقف ء شما هصو

 نامز وا «شمریدنایوا ندابلوخ یلئاط وب یناینولوب یراتبرفظم قالراپ دارابلنان |
 ندننافو كف هسنغس ز .یدشل |تربغ هغمامربح اق ندللا نوتنسب ینالارف یه

 قراتونوا یئاشنم والسا هکدتک یتح.یدشلاق مباتهننانمنع كناهنب اینولوبارک وص
 كنید اینولوب یسووطاهد .یدشا دوجو ملست هنفاظو یشراق هباسیلک ًالماک "

 . یدشلوا یابرق او « یامرهق الوا

 -رت لاک (۱4۹۲ --۱:4۷) ربع زاق یشدراق ارکوص ندسالسیدال یجنجوا
 -اص تیلاعفو رکف حوضو ریعزاق یجدرد . یدشعا سولج هنتخت اینولوب ہلدد

 رع راق یشدرد هقام عم . یدشمهمهدیآ هدافتسا لما ندلاوحا رار هلقلوا یحآ ۱

 لوح وک هلبا یسهدادا وتناراپ هداسنولو « شلوا لئاز یرتف اواو هدشنامز

 ۔اس كفهمنغسز زالوا رولوا لارق « رزاق . یدشمالشاب هلکنا یک اح كناکداز

 ۔ الشاب ہیەبراح هلرانوتیوت هلرهشلرب هلراتیسوه ء شما كرت هغبجآ ندقیچآ ینتس
 یتهدیا هدهاعم نروط) هدنسهحی برح وب ندبا ماود هنس چوا نوا . یدشم :

 .ریدنازاق یرارہش (غنبلأ) و (غیزناد) «(ندوط) ء(غروہنیدام) ہیاینولوب ٦٦(



 یوم خیرا” ۳

 ۱ ل یقاعتم ی رفظمو ات رس توا رات كلاوحاو هسوز راكنا زکلای

 ۱ کیا یسهدهاعم (وادورهه) شعرا اهدتاقرب طباور کهدنبب اینولوب هلبا

 ۱2۱۳(۰) یدشعا طبر هللا طامرا ربیمیمص هنر رب
 ها یرلهلاع كوو كنانولوو یراتقفوم وہ نوتوب نوللهک اژ

 ا « هبهحور تنام كجهدبا هظفاع ینذوف یٹزاآ هرانوب طقف .یدشعازاق
 | ز کلا هدتکلح رب ینیدالوا فقاو هلشال هنلاوحا .یدلکد كلام هبیمایس
 1 تلآ رب عبطم یلارق یذوفن كناکداز هلیصوصخ .یدشلاق مبات هنیذوف كناسبلک
 ۱ ۰ یدشلوا عبات ه( وتانس ) ندیا لکشت ندناکداز نوللەک ا . یدشمریتک هنلاح
 ١ یہ . یدا هرزوا كمرک هنسهححفص رب مهم كحرات داتا و اولو

 ملا رو اھو یرلریغس هج . یدشمردایوا اهد تاق رب ین داحا والسا یاصع

 | هکنوح .یدتصرفر لو و نوحا و «لاح و .یدراروسدبا میدقت هن وال هک از

 E هلتروصو ء كجہلہدبا سسسأت یتموکح والسا رپ یشراق هبایناملا نامز وا

 ۴ اسم تیاغ هتساسلک امور هدانا وب راتسوه . یدقحالقار مقع اگ قو

 ۵ هفرفت ییانولوت یرلهمشلرپ هلراتبسوه كراوالسا ہدلاح وش . یدراروینوروک

 یعفانم كتساس و طووتیو .یدقحالوا شعا لح هدیراهلئسم ند نروشود

 | (یسنرپ كوبو اینا وتیل) شما تعجارص هنوللهک اژ نوچیا ییدابا ریست هلال

 ۳ لده وف یکن و طقف . یدنملا هدهعرد ینسەرادا كانا وتل هما ونع

 1 ,یدشلوامورح ندنرللما نولو هدنسشراق یسالشسا رانا هدهرص ینحایوق ہلعف

 ۱ ام هقشاپ هنتسامس نام زوا ءشمەعرب وح هنس ندنم نع یطوو تبو «تس ولغم و هر فام عم

 ہبارەدایزاھد هدنس ماوقا یيدلپاهرادا «شلونروف ندنتعیات (اووقسوم) كرهر و

 ۱ 1 ارج برح و هنارفظم یثراق هبانالآ هللا یماسلک امور نوا كما سسأت

 | قدالواعبات هتیذوفن كنناکداز اینولوب ءنولاکاژ سالسیدال طقف .یدشمروک موزا
 «یدشلا حسحرت ینسەقیتا و كبلوتاق هدایز ندتساسیلم «شم هعیا رادتخا یقیرطو
 ۶ لدنسهمروک قئاف ترک یطووتبو ۰ یک ین ہللروص و او سر

 / ت هوو تیو هقشاب ندنوب )ید طرق ا ندي ا نط لیاعم ہدیدح ی ٴازامتما

 ۱ ۔الوا قا نداسلک نالوا نیس كام ء و « ء كما نقع ینسەقمتاوب والسا

 ۱ یینسهلوا فهیننسز ندنسەرکف تلاحوب گك اکداز کرک ءكلارق كرك . یدقج



 نورفهد رامو .(۱2۱۰) ا

 ۔ وب ہلیا کلرکسع یطسو

 یس.دیدج تالیکشت كناینول _
 هلص وصخ ءشلدیا هساقم _

 طووتیو ینادناموق اینولوب 1

 شا قوس ر هنالاع

 - نان) . ىدشملا لامعتسا "

 ازک وص ندنن رفظم (عره "

 رهش (ندوط)و (نیزاد» |
 را ی رلوباق هدیرآ

 .وکح راوح . یدراشمح ۱

 وا و ران وتو راتم "٭
 - ام « رلشلوا رتاتم ندنس /

 ۔ارم وہ ءرایلاینو ویل ءراراج
 رایلغروہدنارپ و رابلاسین '"
 .وق هنیدادما كراتوش و

 وہ نوللکاز . یدراشمش
 یت رفظم «هجنروک نهکلم
 قراقروق ندنفجهقارب مقع 1

 دقع ینسءدہاعم (نروط) "

 طقف ء ( ۱٤١١ ) شا "

 هی رض ر یعطق هدهرلن وتوت
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 ۳۹ ْ یرلتموکح ناقلاب ءرلسور ءایلولوب

 یشراق ہراەیلاوش دلرابلاینولوب « شلوا لصاح قلزسطابضئا و قلزسداحتا هدنرا |
 ىدشمل ا نیست هلسماع راج که دنن قع ییا یسەراحم (غرەنا) یراقدحآ

 ربع زاق یج درد یارف اولو
 (هدنساسیلک یووقارق)

 اهد ر طقف «راشمالواوحم نوتس هدانناو «راتوتو .یدشلوا فوم هکر

 ل وتس و بو :ہلبا هجو یریمت كنا 2 .ید و وط ی رکا



 یر حیران ۲۳

 ۳ قترآ نایت ید اح هرالو نونو نلک ہزکد هرو ندقطلاب « هایوروا

 ۳ عوونارف نامز وا . یدراسعمالشاب هقهر ذرا ی راتورا لک زاو ندرللباع
 ۱۶ ارازاب تراجم كوو لا لللانب یرارهش نەلبولو یمودناس < غرەبل « نزو
 ۱ تر هتسهضوح (لوتسو) یر ندنرلەراحم بلص لها .یدراشلوا عاق هنماقم

 1 ۳ تابح كتکل# ًارادتعا ندح را وا ۶ )راهم رک هسمزادا كالا رو رلید وهم

 ارد كاع . یدراشمالشاب هغمانوا لوز رب ویو ہولے ةعاتجاو هیداصتقا

 | كخرژم رب یلاینولوپ .یدشعولوا انب راوتاشو رلاسیلک ءاشنا راماکحتسا قوج رب

 ۰ .«یدشعوق هزرطرب رک راک« شلوب ہدلاحرب باشخا ییانولوب ریعزاق» :یک یکیدید
 الط قوج رب هنیرانونفلاراد غارپ « اینولوب ء سراپ « شملاغوج هکدتک راتکم

 | نونفلارادرب هدهد(یووقارق) ندنهروا یجنش پاپ ءربمزاق ارکوص .یدشلردنوک
 ۲ هدناببدا«یناسل والسا هدماکنهو طقف . یدشلنا لاصحتسا هدعاسم نوجا قجآ
 ۳2  شلاللوق فال نتال هدراهمکح نونو . یدشمهممزتسوک یدنک زونه

 ۴ هحش ال هلس

 ۱  كناتسراحام هدنامز ناع (۱۳۷۰-۱۳۸۷) ینول ینلخ كريم

 | وزو قابات هب ااقاع ربع زاق هدننامزین ول. ھ0٦ ہد

 | چیه هان ولو ءینول . یدشلک هلوصح توق رب من یذوف ناکداز هدتکلم

 ۱ ءافو كني ول .یدردہا هام یغیدالوا تاادع دی ءیغلانف كنسا وه «زاماغوا

 | .هفیودآ یسهربسشمه كوچوک كنٔیول ( ولیاغای) نوالهک اژ قودنارغ اینآ و تبل هدنت
 -  و ہدایآ وتیل ارابتعا ندخ رات وب ء شلدیا نالعا یلارق اینولوب كرەلیدیا ج وزت

 ور هبا انا وتبل ءشمرہدترآا یتوق كناينولوب داحتا و .یدشمشلر هللا اينو
 .یدشمالشاب ارابتعا ندحرات و تباقر یاس

 ۱ دقدلوا یار انولوت ہلیمات سالسیدال كردبا لوف یدلکلوتاق نوللهک ا

 رس 0٦ا0 .یدشافرص ٹک كکلکلوتاق یرغ نولو ارکوص
 ندنآ و .یدشلا لاخ.دا هنن امم یاکدازابنولو ی اسب شعب نیمسال

 لون کیت كنوللہک از .یدشقیا لدیتاسلک یساسا نوناق هدانآ وتل ہداراشعا

 ۱ ا بل لها قترآ . یدشمریق هدین رللما هلوص كنيراهلاوش نالآ ینا
 هدا .یدرلشعا باغ یراذوفن سا هد یراەیلاوش نوتو نوحما ییا دلوا لئاز

 یر كم مر اڈ



 ۹ یرلتموکع ناقلاب «رسور ءایلولوپ

 لئان هدهناما وہ كرهرو تاضیومت ندرلەطقن هقشاب ربیع زاف طقف . یدراشمشلاح

 قرالوا اح هنس رلف رط (عوب)و (ناس) ادن ولو ًارامتعا ندح راتو قترآ .یدشلوا 7 ١

 .یدشعا دلا اناد ینس٭ض وح (رهتسهش د) 3

 - ر نلک هلوصح هدتکلم هدنسهاس یادتعاو ربد « یراتیقفوم وہ نوو ربع زاق

 یئکلجنک .یدباصیرح 4 هعفادم هجرد كوص ینقوقح ریعزاق ءیدہا یسهحت رب یم تك :

 دنا ۰ شعرکوا ینسهرادا لوصا برع هدارو نوجا ییدربع ہدنسیاارق یا اش ناتسراما ۲

 هننامز ریعزاف . یدنمتاربدق یلوصا یرلکالبا قیبطت هدناتسراجام ًاسامتقا ندرلتهیاق رانو |

 ۔ ٭ اک لام (رل یچەیچ تخالش) رەلاوش ء یدثلوا لصاح ترتف رب مظع ٠ هدتکلم ردق هبجنلک ١

 دریل و ترتف هدنساروا ناکداز 4 رلخاا لایغا یرلضارا لحنم «رلثع وق ہلکش رب ی را یر ۱

 : یدزامھ1 هدلآ رلتوز و لج ااف میسچ هد یرلغنص بهاز ہدانئا و ۰ یدرلعمالشاب هکمما ۱

 ذوف و < ناکا هظذ اح ین ذوش یک نسل رب سه هجمولوا لصاح یم داحنا هدتکلع طقفا

 ۰ ربع زاق ۰ یدخلا هدهعرد ییس هفیظ و هعفادم ینفوقح یثراف هلا رق 2رلفنص زاتم هدنسهب 4 4

 طبر هنررب یرلتلاا فلتخم زکلا ء یدعماءولو هدزواجم رب چیه ا و تااکداز :

 ام « قارادهنزخ هدننارس « یدعطا مے کھ ینذوف قللارق یار هلقم رب دنرآ یانساتم ندا

 ۔ر دشت رارظان قیقحكجهدیا هرادا کن كردہا ثادحا راەبتر یک یل غم نیبامو كالس 1

 ہدراتبالو .یداوا قفومهعلآ 07 تیک عن لاها كردي |نیبعت رابلاو هدءرلت الو يک ید

 هنتکلم فک یدشطظا ضرع )یکن و ینتاکش لک ۰ شملیجآ رهمکم قوح رب ۲

 کك:مواقم یحهدیا ا رحا یثراق هنس ر هملا وش نالآ كنللارق ¢ قیبطت كل وصا هب رکسع تم ٤

 ۔وم نوباق رب چیه شا زا هداسولوب رد هحنلک هامز وب یدجلا راّضعا ینطناسو نون و 1

 . (۱۳۸) یدعطا هلازا ہدیروذحم و (ییواق اجیلز و) ۰ یدلکد دوج "

 راهجیتن عفان ء تاحالصاوب ناک هلوصح هدنسهیاس یتسایسو تیارد كربعزاق
 هدح رب لوقعم ییازاتتما هلرافنص فلتخ «یتراتخ كراتالو . یدشلا دىلو

 .یدشمانممأت ین سال وا فوطعم ہدصقم نبع كرلتوق نوت و هلتهج ییدلدبا عاحرا

 - ور ینمربق « یینم كتواقش « شما هظفاحم یقوقح داراولبوک هرادا زرط یی

 ۱ یی شح تعسو رب عفان هنسەمعارزو هب رام تمل اعف كقاخ یطض ك ۱

 (تهد) رعزاق نوحا ییدربتک. تادراو هدایز اهد ندنسکسا یرلهناکلام كلار |
 ۔اتعاو ذوق یسلاملالقتسا هملعءاس «شمهمروکموزل هدهکمهتسبا هراب ندنراسلحم ا
 یانوو قوح رب ههسور یصضربق | رگ وف : یدشمر دنرا اهد تاق رب یو ۱

 ابنولوب هدانا وہ . یدشلوب توق هدءدارو یتکاح كنانولو « شا ترجاهم "

 ندایمآ طقف «یدروینولوت نور ند رغ ورغرط هرم ی
 ۶ ۱ ٩ دلج ۰ یوم خراب ءقیفر دما
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 3 یوم خب رات ۲۰۸
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 رش (یووفارف) قرار هدر وص ر یادش یتم واقم ۓكرلنام ا سالسیدال

 ۳ رط رابلانولو ءشلرہدلاق الماك اسل نالا هدننکلم .یدشمتیا ذاخنا رقم
 تەد كلبا هدارنولوب هدعن .یدشملا قاحتلا هغللارق یسهفاک كکلام نان ولوا لاغشا

 ر هرزوا قلوا لکشتم ندنرل,-اص یضارا نونو هرزوا قلوا یساحم لب

 ۔وتل یلعوا «شمالب وط

 کک ۔دڑینوکح ابا
 ٢ هلرمردنلواه رف

 كح هل دی بسقعل هنن

 5 یدشمرتس هک یتساس

 كا كنانولو ہدسننامز

 ۔راو یمصخ ۳ شهدم

 -اوش نالآ هدرلنا ؛ید

 رلهملا وش .یدبا یرلهل

 فالتسا هدننب اینولوب هليا

 : یدبا هدنحراخ ناکما

 هحرد كوص كرانوتسو

 هسیا یرلاع ولو یلتوق

 تاقرب یفعض كناینولوب
 ۰ یدروسردنرآ اهد

 ییدلیب ی هکلهنوبریم_زاق
 | 1 ہلا قرش هدایز كا «شمسا قلعت هنساسم تفو یضرعت هرادوتو نوجا

 | نلسد (هیسور ینمربو) رب یهدلوا لوغشم هدایز كا هدف رش .یدشلوا لوغشم

 اک او هلبتهج لماعتو تاداع «ناسل یسیلاها اروب .یدیا یرافرط ابلاغ
 اوم زالاق رلاق لحم یراقلرابمکح نوحما یراقدلوا زئاح یارق
 | آرب مقع یتیشتوب هارالاینولوپ ء رایلاینآ وتیل هلبا راراجام .یدراشمتیا قاحتلا

 . ریعزاق یجنچوا ی ارق ایولو

| 
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 یرلتموکح ناقلاب « راسور «انولو ۲
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 (۱۱۳۹) ار و رم زا رز بولرب ۱۱۳۹) ارکوص ندنتافو كننح ووزربق والس و e ا ۱
 . یدشلرآ هرلکلسنرپ قافوا قوح رب اینولوب ی 7

 اقع ہدتکلم «شمریدشالبالوق یتسالبتسا ینجا یماسقنا هلتروص وش كناينولوپ
 یدنک كلسنرب یھ نامز وا . یدشمراقح هادس اهد تاقر شالتخا دوجوم

 تماوکخخ رب لقتسم ہلا یتیصخش یدک ۶2 لادا او شعبا هرادا ید

 هلوص>هرادارب دنتسم هنازاستما شہر وج هننرزوا كلو :یدث رک دو

 دل اوت ارب ارکوص اهدز رادار سے
 هلقل وا یهکلهت هرادا زرط وہ ندیا لکشت هدابنولو .یدراشمالغاب ہکمش ا تک رګ
 قوف كنور هکنوح :یدشلا تمدخ هنسقر نت یونعم كتکلع راز

 نمرج ء شمرتسوک هفیجآ ندقحا یدک لو لب كئمرادا ر هلو یدیازت هداعلا

 و هسرزوا كنو .یدشلوا بيس هنساع ايوا كسلم سح ہدرلملاینولوب یسالشسا

 سالسیدال یسنرپ (جهزر) هد(یوایوق ) هراکسأر «شمتیا لکشت قللارق ہدایلإل

 .یدرلشمک ریعزاق كوبوب یلغوا هلا (هجوج) كەن ہیکل



 یوم حجرات ۲۰۹

 ۱ نانولوا قیدصت هدغارب هلمماب ا نوناق سالسیدال) .یدشملساق هنساىلوخ

 :(یسلح ته د) لار 1 .یدشمن ا نیمأت هد ه عطف تر وص ىق وقح كناکداز «نوناقر

 هدقج هسمااب یش ر ندالوا ی رلتقفاوم كرلر وس هس نا ولو ماح ہدسلخح ینعب

 ندفرط لارق نرومأم نونو « قجایام لوا یسهراداو یسهسلام « یسودرا كلارق

 ۱ الوا ییلطم Si كنىرلەناكلام رلر ور هس . یدقحانولوا ںاخعا ندننامم ناکدازو

 ۱۳ اا ارجا هسرارروکقفاوم یترلرصا كلازق هدنراهناک اام یدنک ءراقج
 , یدشلوا رو کریو هسمک رب چیه « شماضوا هماشا یسەناکلام كلارق
 مزوک هنسهدافا كررح رب نایاشاب هدرود وا . یدروبلریو قایآ هتناطباض كلارق
 4 ارق «راروسدک هنسوفسپ (ي) « راهشدش شون هدن رللآ ءیراراکتمدخ یارس

 . یدرارومهلد بارش نوجما یعاعط ماشقا

 رادەنخر كتلاسمو لادتعا نیر وو عیاض كسذدوف لارف هدناتسراحام

 1 کدّتسا تبصع < ناکداز کنوح , یدشلا لگ نرتف 2 یسماموا

 ۱ ءارز ندیزو راقلقشپ راق ناقح ہدتکلغ .یدرر ونمهدیا اما یتحالص

 11 ۱ تسراحام هدناخاد طنا شو .یدشلوا رسا هدنلا ناکداز یلاها ا فقوت

 4 وویماناپاق قباجراج رلهمشرج یکسا . یدشمشالرغا ہدایز كي یسیقرت كتيندم
 قاز هن نطو بح ہدنکلمم ربارب هلکنوب . یدرویما دیازت یسوفن كتکلم
 الا ]سا نمرج .یدروسدیاهظفاحم ینفاصواو تعاحش نا ناکداز .یدشمالوا
 ۱ شمشالبالوف هدایز كم هدافتسا ندنطئارش دعاسمو كلاوحا « شلوب ماتخ
 لا صارتحا یشراق هناتسراجام « روبیدیا لکشت راتموکح كوبون ہدیرغ هدانا وب

 ۱ ۰ یدرویدیا دیازت هنوک ندنوک یسهکلهت یلناثع ندبونج «روینرآ هکدتک



 ۷۰ رراجام ءایمه وب

 ابی ےس ھ7

 ناش یيدتسا شان < هسلا یسمعا لاها یئراسشیا ہنوط یغاشآ 7: یدشع ونوآ

 یدشمهعا نمات یش رب هقشاب ندنناونع یروق كف و

 ےہ ےہ رم وک ۱ یاربام ہول کار - زاق ی ارق اینولوہ راراجام هنیرزوا ینافو كنهوروق شایتام /
 . یدراشعا باخ لارق یوللهک اژ سالسیدال زغوا: كز 1
 قألا رق کیا ًاراتعا ندخ رانوا نوحما ینیدلوا لارق هداسهو هدنامز نع نوله

 سر ٩ یسهحوزو نهوروف شامام یارق راجام 1 ۱

 ەدەبارن ولو رار هلقل وا اح هر امم وب هل اناتسراحام نوللهک اژ.یدشمالربا ندر ۱

 تموکح رب توق كج الهدي تمواقم یشراقهنبراضرمت داران اردا
 نوجا هبجوتهرکف نیع یراموق یربآ هجردو ندن رکیدکی ط2ف .یدکج هبلیا لکشت

 ییامز ران والهک اڑ .«یدندراناسنا ناب یک نيج رکو ک رب یشش نانوفیه هنکوا» :یک

۱ 

 ییدید كخروم رب ءەسیا سالسیدال . یدمزال تیلاعف رب كوبوب « رکف رب نم
۱ 
 تیک اح هدناکداز. هداننا و ءا لیکشت تطل هلصافر اتداع نوجما ناتسراح ام



 ٤ یوم حیران .

  كنادناخ غرویسباه EL یدردەرف یجنچوا روطاربعا هل تءازلآ یسهجوز | وک و

 ۱ ما ترتف ر گو و ارابتعا نخ ران و ناتسراجام .یدرلخ ثیقلاق تا یتنطاس قوقح

 ۴ ۲ ناتسراحام .یدراروملب رلبا ابداعم كردیا اا ندنفعص تین هراز اع یک

 0 یا دارم هدسالسیدال طقف . یدرلتمر و هسالسیدال یل ارق انولو نجا قللارق یتاکد

 كم هدبا هعفادم یناتسراجام ًارابتغا ندخ رام وہ «شلوا فلت هدنسهراع (هنراو) ییدلبا ارجا
 : هور وذ شاسام هلب | ( داوه ناژ ) شون یداسوه هدرلنآ 8 یدنغا روهظ امس چوا

 ا یدیوسنم هب هلئاع رب شما زم هلا تاحالصا داربەےدوپ ژروژ .یدہا دار هدو ژروژو

 ۱ روو .یدا یلغوا كنم رب ا (قیوو) شمش هدنتسعم دن ومز کیس هدشوناب یدانوه

 غوا ۰ شلرو مات و هنسیدنک نوجما ییدلا طبض ینسوناش یداننوه هد(ایناولیسنار )

 ۱ دا وه یدععازا ترهش هلا ینایقفومو تعاحش هدنعا نامز 9 زا هدشراب یداسوه

 ۲ د تیبولغم و طقف < شلوا بولغم یثراق هر لن اعع هدوصوق یجنکیاو (ہراو) شواب

 ۳ 6دت | هعفادم یثراق هدمت ناطلس هب نس هعلق (دآ رفلب) یداسوه مولف ثارا هصیقن

 ۰ اک رویا قللارق ه هور و شاسام يد ذواراراحام فا هنتعاحشو تربغو كن دانوه

 ,یدیا هدنشاي شب نوا نامز ینیدلوا لارق نءوروق شاینام
 ا ۶ ءدندزن یلم داجام هبا یعیط نیتمو ترس تی

 |3 هرشب عبط رار هلقلوا لضافو ماع تباغ نءوروق شايتام . یدسشل لا لیکشت
 ۱ دناسدرفیلارف یلوا شا هاح ی رررح هاشارود .یدشعا رم هلا فوفو

 | اک م كنسابداو ارعش نایلاتبا ینارس ارکوص ندکدتبا جاودزا ہلیا سیر هب یزیق
 اار لزوک كناتسراحام ینفنوناوطنآ هدرودو .یدشلا لکشت ینافرع

 ۶7 لوا لیکشت هد ( غروبسءرپ ) «سهتیوناژ سوپقسپ یک و شاب كلارق ءشمزای
 ۱ ۱ دور وف)نه ور ود شاسام یدین ناس ردنقم ندارناملا نوجا ںوتفلاراد

 13 با ی ۱ ۱ ہم فیرظ ی راوتاش و هبا یز راک عا E جانی قا

 ۱ .یدشلبا نییزت ہلراواباتو
 دت ارز بابراو راهلمع ءضزتکراماسز زکلاپ ندالاّبا نءوزوق شابتام

 ا هدتکلم .یدردیا قسطت یتعارز لوصا لوقعم كا هدناتسراحام كردیا بلج

 ۳ ہام . یدروسرآ هم وم تور <« روس دا قر ٹراح یانگ تینماو

 «ایواروم هاتسراحام . یدشلوا قالراب تیاغ یرلنامز لوص كنهوروف

 رش قران ولو هدهبامممص تایسانم ہدەلبا اباي ء شخا ه والع ی راف رط سازولو

 ۱ ۳ < شاسام طقف . یدشهالشاب هکیا E عو ر ہدایوروا یطسو و

 مفانم قبقح كناتسراحام قراشاغوا هللا تاحو-ۃف موزل یی ہدرافرط برغو

 ہی و ر ود شابنام

۱ 



 ایں راراحام یهو

 ںونج ہدایز كا یطاطحا یسامس كفللا رک «شمقنح ندلأ رالح نا اش لراوداسآ

 ۔احام مکی نلکلکب نەمورو والسا .یدشمالشاب هفع ول وا سح هد رله رط ق ا

 . ید رلشمقح ندنتعلا نانا

 » 1 ندلآ كس رلکلک نهمور والسا ەدە وط
 _لکشتیرب ندنراتکالف كو و لا كنیرود دنومزیکبس ر اا هراتسءام
 ۱ لنایع ہدانا وا . ید
 ISE ۱ ۔ہیرابا هک دتک یمالبتس ۱
 E ام || والسا نوجیاراراجام «شا
 سس ندکمشلرب راتو
 ي 7 طقف .یدشمالاق ہراحەقش 1

 01 لاها ہدایز كي راراجام
 0 ا A ۔راعف وم هدفرش كرءرتس 6

 0 ۔امالوا قفوم همیکحت :

 ( هنسالتسا یل اعع راهعود

۱ 1 4 7 ۳ ۱ ۵ 1 0 - 0 7 ۳ 
 3 ۱ ۲ ی یی هسا یی وف ی ۱

 ہناراکلام ا یراششن ن وت
 0 7 اھ 0 8

 ZR ۱" بیر هلروص نسحوا
 Ek hi نوجیا یتیدلوا شم دبا
 وس ا یار راما ۔زەکمس .یدشلاق مقع اعاد

 تالیکشت كتکلع دنوم
 ینسیساس قالخا طقف ءشٌعا ارجا تاحالصا كوو ك هدنصوصخ یسهرکس۶
 ہردوا .یدراشمررم هنتسبات ینامعیسهفاک كرلسنرراوج .یدشمهمهر دش گی واردرپ

 راملنامع اما یرلعقوم یرلیا كناتسراحام هدنرانامز هلوص ادب یک کد

 .یدشلاق ضورعم هنناحاهم لئاعع رلهعفد ددعتم یرادودح ناتسراحام شک 8

 ؛ رهلآ . یدضلوا لارق رهبآ یجنشب للیرتسوآ یداماد هدنافو كدنومزکسس
 ندنسیدنک «شلوروق ندتک الفر كو و (۱۲۹) هدرفسر یبدلبا ارجا یشراق ریہ

9 

۱ 

٦ 



 یوم جرا ۲۰۷

 ۱ رغ ناکداز . یدروسدبا لامعتسسا ءوس یرذوفو طقف ءرویولو كلام
 1 ییدزاقج هدءرص وذ را « دوسر دشت رارکسع لمکم ہلا یتءاجشو
 ۱ ۱ ٠ قدرت نر هلوصح تلافسو تزرثف تی هسا راشاشتغا هادنس

 ۱ جالآ ینکوا كفلاتق تدمرب یتح  راسشقیا كاردا ینلاقق وب رانءوزنآ
 ۱ ۶۱ سیسات یرذوف ارکوص ندقدلوا لارق رەیور لراش .یدراشء وروک یک

 کک داش یکی ےس تیم وب سلا هی نوا ما
 اک وم یتسابس كنیردپ ءدوا لبوب لغو ارکوص اهد ۔یدنا
 رهور لراش . یدشلوا قفوم هکمریدتبا هداعا یذوف ییدتبا میاض هناتسر
 داسلک اعاد یشراق هناکداز نوجا یيدتبا دوصح هعقوم و هدنسهماس ابا اساسا
 ازاشماهرارهش<«یک یتادناختاباق ق هد هسنارف هلشع «ارکوص .یدشعا دادمتسا
 اصتفا تیاغ تو ا .یدشا قرت هد تراجشهدنسهاسیسسأت كم او هافر« شمر, و

 هرض رهبو دلراش یەقود نوتلا لواكلبا .یدراشمشبلاح هبهملام تانفرت هناراک

 ۱ رو هصاخحاب ۰ یدشعا تیافک :هقفراضم كتكلع ییادراو كرد .یدشمر دتا

۹ 

1 1 

 /5(نارغ «نوغرتسا) ءشقبا سیسأت نونفلاراد رب هد(نخربک فنوف «چەب) یئول
 ۱ یراشارتلکبه « یراماسر نوتو هنیارس یثول . یدشلدیا اشنا رایارس ابررظن

 دشمالشاب ەکمتاراشتنا هدایزكي تایبداو سیردت ملعت «شّا بلج یرارامعمو
 | لرارادمکح نوجا ییدتبا وزرا كعاهدلآ یفلروطاربعا قرش «رهبورلراش

 ۱ ین یاروصا كنساباب هد و كوو ییعوا «شع ولو هدهناراکت رہص تابسانم

 ٢.دداوب كناپوروا ناتسراحام ا دوا .یدشمهتسِا كمرتك هلعف

 | : افتسا ندهفرش یکمدننہ یراوالسا بونج یلول ہد ٦٤ . یدشمرک هسمرص
 | نیدو«دارغلب «شمروس یرلیا یتاعدم یهدنرزوا هنوط یغاشا كدابرا كردیا
 ۱1 . .یدشملق میا هتسیدنک یرافرط حالواو اوادلوم «هنسوب

 | رلهعزانم یلخاد نوجما كما هدلآ ینجات ناتسراجام ارکوص ندننافوكنن ول

 | قاتسراجام ( ۱۸۳۲-۱٤۳۷ ) دنومزیکیس ندننادناخ ایرتسوآ تیاہن «شلک هعوقو
 ۱ وهزیکس.یددلوا لئاز ًالک یذوف قللارق هدننامز دنومیکس .یدشاوایلارق
 ۷ :دشههم دیا لصاح قامت هب طقف ‹ شما رش راهمان صا نو جما دسأت یدوه و

 ۱ «یدشماللق یئأترب چه ندنناحوتف .ارکوص هنس شب نوا ندننافو كنب ول كوبوہ



 ۲ ۰۱ راراحام هایش ون

 ییا زکلاپ ندقللارقوب یبدلبا سبسأت كلراش یجدرد هصالخ .یدشلا نامرو
 هسا | اک لپ رصع ر, .یدیراع ندما غور هدر ؛رکفر هدرلنا ءاک یدشلاق ٰ

 هل رلب القا یرداصضو تیام .یدشمالاف هرامار چھ ندب رای ا | كنادناغ غدوبنکوآ ۲

 .یدشمک هنسهرادا كنادناخ ایرتسوآ هدنسهحش راذارح دیدم «,شملص 8

 «نادناخ ینجا كليا نالوا نارمکح هدناتسراجام
 یار هل و من اما
 هدننامز (۱۳۰۸-۱۳۸۲) نادناخ و .یدبا رانهو ا چ7

 یرتهدایزكب ناتسراحام 1
 دام رانءوڑنآ .یدت#

 یحدرد یارف ناتسر ۱

 ۔ وا یافو دہی

 ۔ام یس رےشح هنرز

 لراش یوروط تا

 .یدشمالشاب ا در

 .دنک یحات قللارق لدا

 و ناتسراحام نامز یی

 «دوییرک نارحرب ك
 ر هناراکتاص و ی

۱ 

3 
0 
1 

 اچ وک جابتحا ه هراد ۱

 ناتسراحام . یدروم

 «هدنسه زا بغ لا

 دوش سا رب و نالا

 ینیدنولوب ہدنتلا ی
 یئول كوو یپارق اینولوہو ناتسراجام اودا تی | هلت ۹

 رلددرت وب <« رویلوآ

 توا ماوقا ء ہدنطسو ثتکلع راراحام .یدروسرتک ہلاح رب مہ یتساس رجا

 هطساولاب یسهلصاوم هلراموقوشموف كزاداجام هلتهج یراقدروطوا هدنفارطا

 هدوه رب هو و ناکداز هحنحوم نامرف نوٹ ان نانولوارمش ن ء٣ ,یدرو۔

 نیو و



 ۱ یوم خیر ۱ ۲۰

 ۱ ۴ ترتف هدام وب ارکوص ندننافو كياقسدر

 ایس ییلخ كناقس ز طقف .یدشلوا امرف

 ار .یدشل اتاشا یتیداوا فلخرب یقدقح ہاقسز ہللا یرادتقاو اھد ؛پوفورہ

 یس كندبررم تیسوھ

 | ضرعت یشراق هغلروطاربعا ء شەراتروق ندنرتف ینیدلوا راجود یناسمهوب بوق
  روطارپعیا تیاهن . یدشلیا روبجم هرارف یرلودرا میسجو یلتوق كرانالا كردیا
 | یر رلصخص راتسوه «راشمامالو هراح هقشاب ندتعواطم یراق هراتسوه ایاهلبا

 | یراتبسوه ہلیاەعدخ «هلبا هلبح هدسلحم .یدراشعا توعد هنسباحور سلجم (لاب)
  زوطاربعا.یدرلشا نیمأت ین رلاشیراب هلبااسلک ءراشمهمریدتا هدافتسا ندنرارفظ
  كردیا ناب ینکجهدیا تیاعر هننازاتما نوتوہ كنفللارق اوب ءدنومزیکیس
 1 . یدشلوا قفوم هلا | ینع تسبات ندنرایدنک

 ۱ قوچ و تلافس او « ماظم ید ۰ شل وا ل ناتا هج راک دیا لب رح تدس وه

ES۲ رازهارخ فرط ص « شب یسهدام تداعس كتکلع . یدما ناشیرب  

 1 یدعلوا ضراع قلاباق ہدەقالخاو تاداع یک یغیدلوا فقو راجود کف تکرح .یدشعود

 ۲ رلبرح تیسوھ ہقیقح ایف .یدشمالوا لصاح یثرب هقشاب ندلما طوقس رب عا هسا هدهحش

 : «ك | هظفاحم فرش كنقرع ؤالسا «كمهل وس تسب رسیمللا مالکبرح وہ .یدایمو یر «یسایس

  هدهجیتن ,یدشلدبا ارجا هللرکف كلا سیسأت ہرادارب دنتسم هتساسا هماع تیکاحو تاواسم
 هماع تیکاح « شا هدافتسا ناکداز ندنسالاق نوبز هدنجما تک الفو تلافس كنيلاها هسيا
 ۱ وزراهرهچ هلیصوصخ .یدشملهجیتن هلبترفظم كناکداز برح رب یلم نل.دبا ارجا هدنروغوا
 كرت یکدکلواق هدیمسقرب ندیلاها یک یرلقدامالوا قفوم هارجا یناحالصا ید یراکدتا
 ود تاحالصا رم اھد ییا e ہدەقرط ر ی د 2(8 ندلندس رہ وا

 ۱ Ey 0 تا 7 زکلا كنب رب رح تدس وه 2 لک وہ و

 یب یم عبط دوم اووژرو « یصالخ ندالتسا و درلوالسا نالوا ضورعم هنسالتسا نمرج

 و راهچ هدر . یدبا یسادبہ كنسح نطو بح هدرلبلق « یسهاقو كنناسل هچ «یسهظفاحم

 ۱ غ ہتیسات كن زا تبع هراشمامهیلاچ هکمریتک در ی رلاوعد یدنک ز کلا هدرلب رح

 ۱ | یایرفظم كراەج یسهدهاعم ( اوال ) ناولوا دقع هدننب راهچ هلا اا . یدراشلا

 | ۱ .یدشمهمهرب دن وس یرارکف ت تیرح نالحاص هنا رطا طقف شمار

 | از راجامو هج لوا ندنتافو ۱4۳۸(۰) شعا تافو دن مز اد اوا

 ۳ 7 یرهلآ ینشب گود ابتسوآ تا قىرا ئ7 کد



 ۱۹۹ رراجام هایهوب

 هاسیاکر اهچ قترآ .یدشلرتآ هلترفن نداسیلک یموقەج نون «شلوغوف رابهار
 ندراتعجو .یدرارویبدبا لیکشت راتیعج یکی یکی «رادوینالرضاح ہنایصع یشراق ٛ

 «شعا عج هلفاقر هد(غارب) وی ہزود ناژ .یدیا ویهزودناژ کو گنیرپ

 یلاها .یدشمبا بلط ینسلرپویلاص كرانالوا سوبحم ینالوط ندنرایرکف "یتسبرمس |

 هناق تدم ہنس یمرکی ییایناملا و ایوب ہلیراتکرح وب ءراشمتا موج هنسهراد هیدل

 همدقم هنیرابرح تیسوع نایاو

 والهجن و . یدراشلا لیکشق

 یراضرعت ہنسءرئاد هیدلب كرلەچ _
 یا رب ,شعالهتسخ هحللآ زا
 .یدشعا تافو ندنردکهدارک وص 1

 ء قلروارپسا هبا قلاپا
 نانولو هدن رللآ «هنس ر نوا ماع ۱

 یشراق هرا لايم وب ٰیطئاسو نوٹ
 رب چیه طقف «راشما لامعتسا

 .یدراشمهمهدیالاصحتسا تبقفوم ||

 یشراق ەهنیرامصخرلەج هدف رط ھا

 .یدراشم ازارحارات رفظم قال 8

 تربغ هنلاصحتسا دراترفظم ا
 فدا انس دیر ندا

 كنیراموقوالساو ایموبو هعفادم ینسمنلیوسەلتیرح لاک كهللامالک ءاقسیز ٦
 كنیرابرح تبسوه .یدرویبدیانایب یتنیداراصهحالس نوجا نالعا یفرشو نا

 هسرایراوس نالآ ندا ضرعت هننطو «شع ولو هدرله رام قوحر یوضع لاعفو
 حطم هسرانادداموف « هام هدنسارجا هرونام طقف « حاسم ہل رافارم یثراق

 لکشت راطخ نرد نوجما قمریدروط یتاجاهم ثنمشد .یدشمراقج راوایوک

 عج كنامطق «تیلاعف هدناکرح ءاقسیز .یدشللا ہظفاحم ہلراەارآ ی رللوق شا
 هن رامصخ نوتوب هدنسهباسكمرتسوک تراهم هدنناخ | كنضارا «تعرسهدندیشح 3 |

 .یدشلواقفومهنسارجاتالدبت هدنسهبترم داغ ا: هديا قود هست سک ا



 یوم خیرات ۱۹۸

 | ءدارکوس اهد ء شلک هعوقو هدنونفلاراد هلداحم كلبا هدنناصع كراتسوه
 ماهنایرارثا كفش و «نابهر .یدشمالشاب یتالداحم یکءدنہیلع نابهر كسوهناز

 1 6 یسومقسپ غارُ الوا هنرزوا كو ءشعا در یاب و سوه . یدراشعا

 | كب هرظن ییدتبا سقعل كسوهناژ .یدشلدیا زوروفا ندنفرط ناب هر رک

 ۱ :طقف ۰ یدرومهتسیا قرا ہدەمعطق تروص ندقلاہاپ «سوه ناژ . یدیا طسد

 | اناقعهقشاب ندهدبقع نانولوا نایب هدسدقم باتک «نوناقهقشاب ندعوسب ترضح»
 ۰ ترضح ؛ ردلکد ترابع ندرابهارو راسوبقسپ ہلا اپاب زکلای اسلک . ردقوب
 و اعقاو .یدروسد « .رااک نم ندرلنالوا رهظم هنفطل كناو نالوا عبا هعوس)

 ۱ قراریدشب راق هشیا یىی لاھا سوه ناز طقف ؛یدلکد راغم هنیدناقع كىل وتاق هب رظن

 ۳ یە رظن و سوه .یدروس ر دلاق هدقرف یهدننب رانالوا یربغ كنانهر هلا ناھر

 0۳ ۰ شما راشتنا هغاقوس ندنونفلاراد تاعقانم ارکوص نذکدروس هانروا
 رایقرش هدنهیلع یسوبقسب غار « شاریدشبای رهتفای هدنهیلع اپاب هراراوید نوتوب
 یي ہدمورەژ ىلعار تفر روغ كا كسوه هدانا و . یدتشمالشاب وس

 ۱ ۱ احور ساح رب هد( سئاتسنوف ) ناتا و .یدروسدیا تربع همیمعآ یرا رکف

 ۱۳ وا فیلکت یسک هارو كسوه نوجما یسمِا نایب ًانلع ینراکفا « شلدیا دقع
 ۱ مع قرەباملوا دنتسم هوناق و قح ر چیه هدارو سوه ناژ . ید شع و

 تیام «شعا عاعسا تاذلاب هدساح و را سلحم یتس وکح سوهناژ .(۱ع۱۵)یدشلدیا

 ی ا قارحا سوه ناژ . یدشلدا موکح هقارحا ندنفرط یناحور سلح

 ہرا ۂیرتسوک ہدنافیف سوهناژ ہدەسیا شلدیا فیلکت رافعتسا هتسیدنک هدهرص

 قمراتروف ندنصمآ ناهر یرش سوه ناز . یدشمهمهتسا قعادلا یادحو

 ۱ ت ك دالشاب هعهراص را ول[ یفار طا : یدشعا تابح لر هدنحما رشت[ هدر وعوا

 ۳ هرم نار یرللوک تیام « شلدشیا یغیدادلربم رلشر كس رافادود هدهرص

 ۱ 1 ۱ .یدشلوک ود

 | مدلوالئان هنلما لکا و ی راس ر هحیلشاب كتک رح وب ءیناحور سلجم

 9 نوتو نوجماقلآ "ینماقتنا كنیرانامرهق رکفوب طقف ءشمجانظ
 ۱۳ ۱ دا . یدرلشعا دع تراقح یشراق هنبراقرع ینمادعا كسوه ناژ :راەج
 طظ El ہرارکف یہ ہدفرط سه ء شمشیراق هنر رب یراھثسم تلمو ند نامز
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 تیز ترس

 و ی

 ۱۹۷ راراجام ءایموب 1

 یراسردی د که دنن ونفلاراد (روفسقوا) كفساق و هدهرتلکنا ہدانئاوب ۲ٌ
 ەۓیرزوا ساسا وہ فاصع كراتبسوہ ءشلوب لوق یاح ہدەدامحوب سوم ۱ 1 ٩

 یرهحیلشاپ هدالرنا .یدراو یراسس مهم كب كراتاصع وہ طقف .یدشلدنا ان

 ندنمکحت كنابنالآ ء ندنذوفن نامور ہدەباس وب ء كما حالصا ینساسیلک اسهوب 3

 وزلو فدک لم نادجو ہدەهدارو یک ینیدلوا هدتکلع ںھ . یدشلوتر

 دم عوف ناصع یراق ہی باب نمرتسوک

 امور یوالسەجم ہو یرللارف كرهشود ههشیدنا ندنناکرحوب عکرلەح ءراناملا 1

 ندنرلم نعەنب یراهح طقف ءراملا باک 1 یرهور هنر «راشما مورخ ندنغللارق :

 «تاذ كوو لا ندا تابلا ہللربغرب هداعلاقوف ینمزع و . یدرلاشههمهر وج |

 .یدیا سوه ناز 6
 یهیرو لی + یدعلزا لماو هانا تار یا ف دوام یا

 شمریک هلتلطظعاو ینتقو ی ک یتیدنولوب رضاح هادف قیش یش یه نو جا یناداقتعا « لمکم

 تريح كنم راعماس قو و هلیبس ی اتم هدنسهند تاسح «یاظتا سا « یغالو تاک
 یک یی دلبا هدرور تب کو وہ ہدنقح یدک ور غارپ .یدشلا بلج یتب وتفمو /

 هج .یدکلام هد هبماق تردق « سوه ناژ ۰ یدشع | نیس هکلیصوصخ بهار ہدەچیلارق ۱

 نه یتسب دا نالو حالصا ینسالما كتا هج . یددودعم ند راددحم یقیقح ك اسلا

 هادحوم هحردوا یسه رظن یهدنقع هيد ا ٤ ىت مو ر كوو طتن . یدشلا

 تایرظن ء شلوا قفوم هنمطن قلخ ندببس ود س وه ناژ . ىدا قطنم تاغ رار هلقمال وا ۱

 سوه ناژ .یدشمکب هنن راکسآر كننارادفرط تاحالصا هلتاتم یهدنمنع هداز ندنسهبملع

 . یدشم4مهدنآسس اتاهدر داحاوب هدا کوص ندنواو شمرواهرضرب كوو ەن داحا كرلوباق 3

 ا او كردىا تک رم فلاح نوتیس ناز یقم تنور سل یر فا لوا .سوه

 رخ كرلتسوه . یدشمروس یرلا یراکفا تبرح ینعی یتقوقح یدرف نادحو « ہدعاقا

 كا لنک ینسەحفص كاللا كناوعد ندا نیک یتا رشب .نادجو هللا امور یک و ۲

 .یدشلوا رهظم هنق وشن و ترمغ كم و ندہنس و ؛ یدلکد تکرح ی ىم رم هل رابتعا ۱

 توفص كلناتسرخ « روبہدہا قلعت هنایح كموق نونو ءہلئسم و نالوا یر هدنناذ دج |

 . یدرویلبا مامفنا هدرلتعفنم یسایس «رلتموصخ قرع هنرکف یسابحا هلیسهنادتنا |

 - ولبوک ء رارووشود ین راکچهدبا دز یرلتورت هللا لاوما قجهنلآ نداسیلک « رانیکنژ آ
 هل قیبطن كا جا ہل_:ۃو> یرلقدلوا راجود هافاستعا و ماظم ریاغم هناوقو قوقح هدر ۱

 ”PE .یدرارو دنا راظتا هنکح هدیا لولح تاواسمو تیرح رودر یی نوجما یر 8

 ی رب یه قلی ربا ۷ وب یهدشنوشود ¢ روس وشود یرآ یرآ یدصقم یدنک هدیرب یه ۱

 زارحا ہدیرب سه یر ۱ یدروسریتک هلاحرب مواقم هحرد كوص یثراف هب هبینجا تازواحم ۲

 . یدروبدا روصت کج هلک هلعف ندهوق كنسوزرا یدنک هدتیبلاغ یچهدیا



 یوم حرا ۱۹۹

 ا زلف

 قلوا٭راح اکو ءشمشلاح هحالاصا یتالامعتسا ءوس كلاصسر لراش یحدرد

 ۱ ۱ 2| هش د تاحالصا و اننا یسمەبعش هش د دئاقعرب هدنن ونفلاراد غار نا هدهرز وا

 1 یدسسعا نیمات یمرو لکش ر یطق اهد و حضاو اهد هناکر ح نالو عوفو

 تر مارو

NA ۸ا اک یس وو رر  

 هو

 و هه

۱ 5 ٠ / 4 LS ر 

0 

 مست هنسهشوک ترد كغللارق یراهب رظن یرلکدروک رلەبلط ناقیچ ندنونفلاراد

 ٢ وتو . ىدشملا ارجا زلات رب لوو یراظعو كیتس یش هدنام و .یدرلشعا

 || تاعارتخا كناسیلک «كعا افیا قدابع یخیدلوا قبال هعوسب بانج «هیاغ هدرلظعووب

 ۱  .یدکمیا سیسأت هنن رزواهملاحم تیرح ینلنانسرخ آرد ادب رم یسفن ندنناعنصت و

 ۱ .یدلکد کن اک 22د مزادآ روم سچ یک رس یدو ںوالسک,و
 ۱ " دیافم هنس رز وا فالح ا یتح .یدقو هدیاعرو تمرح هحرد وا هند هلصوصح

 ۲ ںیم یدیا ہدنہلع ناهر یعوح رب ندنرارظان .یدرابای هلس رامسر بدا

 7 ود یهدافتسا وب یسیدنک طقف «لباق هدافتسا ندهبرکف تلاحو نوجا
 .یدیا مورح ندفاصوا



 تن یہ از

 ۱۹۰ راراجام ایوب

We: 3قالراب كا ك و نفلاراد .یدشمەمزوس نامز قوج طتف « شمالراب هداز ك  

 ه ابو زا یت یووئارق ارکوص اه د تدل وا غلاب کس نوا یوم هللط هدا

e: (FIT)یرلن ونفلاراد (۱۳۹۲) تروفرآ و )1۳۸۸( اس ولوق ۰ اک )٤ غرهبلدیاه ہ  

 ۔ راد غار هدرود و .یدشمهعا ارجا رب 2 ر وو هن هنن ونمااراد غارب هدلاح یغیدلبچآ

 . یدشلا ذوس یارجا هدنسهجرد یتونفلاراد سراب قبط ہدیقونفلا

 وضغوط هنیرانامز كوص كنتابح ہدلاح ییدنلیرابا ہداعلاقوف ین امهوب لراش
 .ىدشملا راضحا ینتک الف كنایموب شما مسقت هنیرللغوا یتکلم "

 تامرمصا ینبد «ورمسگهو "

CEY٭ تور یی والا ی یخ اوت  

 فاصوا قجالوا فلخ هلراش یردب ءوالسەجم ہو

 یتاسسوم اناا امقاو . یدلکد اح یار

 تریغەلاک | یراشیا وب و نالینالشاب هوا ءهبهظفاحم ی ونفلاراد غار, هصاح ابو

 یساع ولو كمہنم هتهافسو ترشع هصافابو فبعض امط طقف ؛ یدشلا

 نوا رللالتخاو راناصع هدتکلم ۰ شما راحود هفعض یتسیرادمکح درا

 كرلتسوه نالوا یرادفرط سوه ناژ هداسهو .یدشمالرضاح نامز رب دعاس
 عوضوم هدرود وب یمهلئتسم تاحالصا ی د « شما روهظ هداننا وا یلالتخا

 .یدشلدا ثج ۱

 كياهر .یدراو موزلر یمطق هنسارجا تاحالصا هدنساسلک امه وب هقشط ای

 کلا يدنا قوج ءد«خنرد قی كوا ساک ھا یموق تنلاخا ید 8

APO: A-A 

 ناه كفللارف هروک هم كسوه ناژ .یدراو بهار ۳۰۰ هدنساسلک تا
 ف یم وا كوش غار, . یدیا ہدنلآ نابهر یر هدنرد ايو هدحوا

 ۔ر و اشای هل راقل زسفالخا ولردكس ہدنجما تورو هافررلسهار .یدراو رهش نواو ا ۱

 هرابندملاها هدلاح یرافدلوا فقاوریغ هتراهفطوو لهاح یراقوحر .یدرارو

 دار ناناللوق هشرفتسم ًانلع .یدراروییدیا دع تیلوغشم هناکی هننرایدنک یمکج |

 ۔ ریدشیک ہللا یدک رب قافوا رامرج کا « زولنیا ازج رب چیه ناه ہرا
 دوغ هدلاح یراقدلوا هلوم هک یه هدقلزسقالخا راشبشکو رابهار . یدرونلپ

 قلا هداب ندسل اها ءزوروئآ .یدراروہدہا لامعتسا ءوس هجرد كوص هدی راتوقو

 یسهش د تادقتعم كنسلاها . یدرونلسالل وف قرالوا دده هطساو تاکی نوا |

 و نوت وہ ءرونیدنا ترفن ندنلاخ ءوت كنابهر نوعا یفیدلوا نشماملنضراص 6 ٦
 سح یعوزل كملا احا هللا یسهلصا توفص یلتا نوجا كکمریو تيان هراقلاق _



 یرم جرات ۱۹

 ۶7 I + یدشلا اھا یسهفطو قلاباب زوا هب امه وب هدلاح ييدتا كلردب

 دق هل.ماع ینسهفارغح تعضو كامو ءالوا ؛ یدراو یتبح رب وب و هامه

 ۳ ایه وب نانولوب کا لوق یتسدم ناال 07 والسا .1 ینا

 7 . یدروہروک یتمدح ہهطساو ر ییهمط هدنس اب و روا ی رع هلا اوروا قرش

 كتكلم هدعالوا لراش .یدردہا احا كا نعت یتصخش كابو ندسس

 . ,یدشلا قیدصت الماك یهقاس نناوف « شعا نا ىسەشدو همساس تیراتح

 8 هس رلقج وح ین اسر نام ا كردبا تمدخ هنممعل هدكنناسل هح هقشاب ندنو

 i ىتىعلات كنقرع والسا وو لراش .یدشما قل وشت ت5 فال

 1 . یدشللا سسأت هدن(یرهش غارب یب) ارکوص ندکدلیا

 ۳ مظتنم هدو ہر . یدکلا نیما ینلالقتسا ثامو یدصقم هب اکہ كلراش

 | ة ندرلفالتخاو نوره را یلخاد قیکلمہ الردا عضو یس ابا نوا

 ۱ ۴ تالا فعض راح ود هاب د دوش ہدایم و .یدتلآ یئکدا كنالخادم ینجا

  والسا کسا .یدیا یسالوا یراج كنلوصا كاکب هرد مدایعوا ؟یدلکد یکلزش اتم تاتموکع

 .هرادار یکی لراش نوجا تن وب . یدرویمهدیا نیمأت توقر چیه هدنلآ كرالارق یناماظن

 ۲ وزرا كا فیلأت هل هماع تداعسو یارق ذوف ی رازایتما كرلفنص زاتعو كا سات

 | تورو هافر م نالوا قاتتر 7 < هلرلب رح یلخاد قوج 2ھ.14 نامز وا تا ر ینہ ا

 ۱ . دغاک ۰ شلمتک راهمصا ندا زا + شم از ٹرپک: یمارف كايهو . یدشلا قر

 ۱  هدرللو ندیکب یک یفیدلیقاب هل مامها لاک هرالو یس یدشلدیا ار یرلهش ر اف ماجو

 . تاسدا هدنساتا یماقا ا « لراش . یدشملبج 1 یرلقاحوا ندعم « شلدا ۳

  .ىدشمنولوب هد اش وشد ہدایز كب نوجما یسیقرب كنن اس دا هح «شلآ قودرب كوو ندمعبانصو

 . - وا دیلق هدیرارا كراررحم او وہ یک ییدلدبا هجر ہناسل هچ را قوح ر نامز وا

  سدقم باتک .یدشلا ذوف یارجا هدایز كب هدایهوت ییابدا نالآ ہدانآ و . یدشع ول

 ادا یناداع والسا یسا كرەلىدىا مشن ہدرارآ ضعإ قلعتم هو ومح E شلدہا هجرت هناسل هح

 | كوو ندیرظن ءطق تراجو میانص یرہش (غار) . یدشعولوا باج تقد رظن هنیرز
  ینیدراوا اشنا یماسیلک (تیو نس) هن رزوآ یس یخ كى اياب . ىدشملا E تسلاعف

 9 ه دتعنص قود هر هج نوو هلتعنص 3 یم اوا هد یس واش (ناتش لراف) یک

 . یدشلا لیکشت

 )Eo. )۱۳٤۸ یدا نونفلاراد قا ہدنجما یتاسسؤم نوو كلراش

 تک یمارغو رو تسبرس هتلوک اف سہ ۔ ید رابع ندنراەتلوک اف بطو دناتع عباس

  لوبق رابلاسولو و رل لاره واب 3 رو عسقاصت ۾ رل هح هنن وئفلاراد غارب . . یدردہا بیر نت ادنگ

 | برغو نیتال « راریشلرب هدارو یماوقا زکصو قرش كناہوروا یسورغوط اهد .یدرونولوا
 ۱ داش كن وتفلاراد (غارب) . ٰیدراردبا رشن هنن ماوقا والساو مور ندزکرم و یاسدا
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 لصف یجزککس
 یھت ۱
 رراحام ¢ او ۱ /

 0 ل حا

 و و ۰)

 هلا یادناخ دایرآ لا م نوا هج هداسهو .

 یاششراق رابلاسهوب ارکوص ندقدلواضرقنم هدکار

 ففخو فرسم تیا تاذ و طقف .یدرلشع ا باا لارف هننرایدنک نیز

 لراس 5 2 هزار

 نامز كناژ . یدرلشمر و هغر ونسکو ا ود ناز ینجا او ب هلتهج ید دلوا برش ۱

 «شع وطزو هحالص یسەیلخاد لاوحا هدایزندنس هج راخ تسابس كنابمه و هدنتم وکح ا

 « ناژ . یدشلدیا تربغ هنعسوت كناسهو كرةلىدنا طض رار قوح رب یح

 هنیرانامز كوص هدلاح ییدلیا لاصحتسا یرلتقفوم وب هدنرانامز كليا كنتموکح |
 و < شمشیراق هسرلشا الاتباو هسنارف < شعونوا یتئاظو قارادمکح وضوط

 كوص كنار عامو . ىدشملا دع هطساو نو تور س قحا یا

 هراع (یسهرق) كناژ . یدشلک هلاح ار مورح اظ ند. زاذاو ماظتنا تنا

 یر هدابهو ء لراش یجدرد روطاربمیا هنر (۱۳۵۲) هنیرزوا یافو هدنس
 یجندرد هدایز كا |بمهوب . (۱۳۷۸ - ۱۳۵۹) یدشلوا رادمکع هلیناونع لراش
 یهافرو ماظت 6 یتوکسو حلص هدشللارف « لراش . یدل قر هدننامز لز

 ۔ الصا هدایز ندقلوا 20. . یدشمتا زارا فاصوا ولرد یھ کج دبا نیما
 یایموب هلا یوقو خرده هنسهفط و یادتعاو نوکس «لراش ندازبع هدقلبحاح

 قال هانالآ «یک کیدید كل ەماىمىسقام ىر یسورغوط اهد « حالصا

 ۱۳ ۱ : ٦ دلح ءی ء۴ 2 رات ءقیفر دعا



 ۱ تو

۳ 

 یوم خیرا ۱ ۱۲

 ت7 اہ روم وس هوا و ییدرد ہںوا

 سیر كعلناتسرخ نونو ردق هبحناک هرودوب باب .یدیا ندەیساس تانداح

 وتوب ینسیدنک « شما افتک ا هلبا یذوفن یناحور وب ابا طقف ؛یدیا یسیناح

 سا سیلک برغ ا: ىدا وزرا ششم نمک هدهلس هج رد یع وتم كرالارف

 رهب رظآ اا كساحور : دوه هلا یا صد دوش هنیرزوا قلیرآ نلک هلوصح

 اکو صاهد .یدشلک هعوفو راضرمت یداتم هنسناحور ذوفن كناباب ءشلوا مک اح
 1 : یساحور دوه كنساسیلک بغ یسامقح هادم كس را ەلئسم كلضفار

 ا. هداسهو «فیاقو ناژ هدهرتلک ا ہدنراشاب كرایضفار وہ .یدشما رادهزرا
 1 .یدشلا راحود هفعض نوتسب یرلاباپ یساعولو كاهد یک سوه

 ۱ 71 د « رلقل مسهاظتسنا یونعمو یدام یغیدلوا راحود هدرصع وہ كناسلک

 ۱ "و ناه هرزواقلوا ینٹٹسم یرلبهار (ورتراش) .یدشدا تیارس هدهرلتش رط

 رلبهاد ( نتکیدهنهب ) .یدشلوا امرف مکح قلزسقالخا رب ملأ ہدنرافنص بهار
 ۱ 1 ار یحنلید ءراشمالشاب هکعا تامحرا ما هلتهافس ہدرارتسانم بدی دمو نکنز

 اشاشتغاونوتود .یدراشمربک تقوهلباهعزانم هدنرلهرا نوجما تاصارتحا نبمأت
 ۱ یہ ناژ هدانناو اعقاو .یدشع ارغوا هفعض هد ینس هس د تاداقتعا كقلخ

 هد ربغ داران وب طقف ؛یدشمشت رابهار كوو یک راییامهییولوا «لورانوواص
 ۳ | ندخ راتوا سو ار چه هنحالصا كناسدلک یسهاراک ادف

 ِ 1 39 .یدشلدیا سح موزا هناحالصا ییطق
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 ۱ ۹ ۱ اسلکو قلاب یاشا رود هدابل اتا ءامل اتا 1

 ءشمےک هراکسأد قیرطب رپ کی نمشد ہیاپاپ «هجنک هنلآ كرابلناثع (هبنیططسف)
 .(۱ع۷۲) یدشلدا خسف یداح ا كنيرلاسلک برغو قرش نامژوآ

 نامزوا ,شعولوالقن «(نارطال) یسیناحور سلجم هسنارولف ارکوص تدمر
 . یدشلدبا لاغتشا هاب راتسبات هنساسلک برغ كنسابرا بهاذم رکید کهدق

 و هد۱۱ع۵ اساسا رلنم را

 ؛ یدراشما راهظا یتسیأت
 : دیادي دح یراتسنات هعفدو

 یهدرصم ارکو ص اھد ٤7

 یروطست ہللا راس وقول
 ۔هطا سارق و رانا

 هرات وی هد راس وام یهدنس

 . یدراشلوا عبا

 باب ارکوص تدمآ رب ا

 (هسنار ولف) نەژوا یحدرد

 ۔وھ یر :ہسہاحور نا

 قرالوا رورغم ندنناسقف

 (ایووق) و (وهرت)
 < شما لزع یراسوبقس
 كنیراسنرپ نالآ ندیپسو
 .یدشالا بلج یراتوادع
 هلا ( ادروه و ) رب یرلکدتا دقع هد( نیاممآ تروفشارف) یرلسنر نالآ

 هذ وقت ایا كیهساحور سلاح ینہ «یاررقم كنساحور سلع سناتساوف های

 -- ٩۱2۶۷ ) الوق ی نشب یقلخ كتءژوا طق . یدراشمردسا قیدصت یتیقاف

 یراضعت ندناررقم کیسا كر هل ديا دقع (یمادروق وف ہایو) هدننامز ( \

 كسکلهف یحنشب ابا یکید ہللا یم خادم كن ےئارف تبان «شادیا ا
 ہغلی رآ ی هدنساسبلک بض هلئروص وہ كرهلدیا نعت فلخ الوقی یحنشب هر

 . یدشلر و تان

 (ندنسولب ات ائافار ) لوژ یجنکیا اا



 یوم خیرات ۱۹۰

 ایحالصا كیاسلک «نهرام یحنشباباب : ۱
 ۳ هر جو یرایناعو۔ سلب ہس'۔ولدو لا

 لونشم کا 2 رتن فر یس اقا ہر كب
 نوجا یراقدلوا شملساق هنیرلصارتحا یدنک هسیا رلایاپ . یدراشمالشاب هغلوا

 .دتادب رصع ینشپ نوا ندعس و .یدرلشلوا لاثمءوس هدصوصخ یه هنایهر

 .الصا وہ نەنرام پاپ . یدشلوا لصاح جابتحا هلتدش هنسارجا تاحالصا هداسدلک

 هنرزوایافو عوقو «شمهتسیا قمالبوط یناحور سلحمرب نوا كا ارجا اح

 هدن :احور سلجم لاب . یدشلنلا هدهعرد نهژوا یحدرد اا یفلخ یهفطو و

 قوا ساسا اکوہ «شلدیا قیدصت یتقناف هنیذوفن اب كنناحور سلاح (۱2۲۱)
 هلتهج ینیدلوا شما شخم هیاسدلک نونو ینتفص كالبطخم ال عوسی ترضح هرزوا
 ؛یکحهلسالوا یطخال كنناحور سلحمیمومع ندبا لبد یاسلک نونو قجحآ

 قلا ہیاہاپ هدهبناحور سلاح هنلعءاس و قعولوب ندنساضعا كساحمو هسا اپا

 ۱ )٤٥٤١(. یدشلدیا ناس ینیدلوا راح یتحالص كما لع فای هلسنح یقملوا

 ۱ | یاحور سلجم هتیرزوا كلو . یدشع و لوا زواحت هدهننازاتما كناباب ارک وص

 ۱ 7 یدشلر و رارف هسدقع نابود ساجر هد(رارهف) ا ه هق رف ییا

 | یسەمشارب كنیرلاسبلک برضو« قرش ہدایز كا یسیناحور سلحم (رارەف )
 ا ئارم ككراسلنامع ےدقع كلحع و . یدہشلدہا دقع نوحما ہرکاذم

 جسم

 | یرالبا زارحا رلستیرفظم کی یکی ہنوک ندنوک «یرلمهلبلیا ورغوط هنغلروط
۳ 

9 EE دع 75 ر بو ۳۵ هد وا اعوا و .یدٰ ود بلس
 

 ۴ اترو رارق هندقع ا اذ ( ا n كناسیلک

 ۱ جسم سیا وب یجنز کس روطاربعا هلا یش رطب هبنطنطسف هدسلحم

 ۰ ۱ ادم ءشلوا امرفمکح یاشقانم بھدذم یدازوا نوزواالوا ہدسلح .یدعع و

 .یدشلرو دارف هندقع هد( هسنارولف ) كاج هدهرص ر ییدەرایا هغدلوا

 :ارکوص ندقدلوا بجوم یاشفانم هدایز كی یسهلئسم یتشاف كناباب هدسلحمو

 3 ارکوسیآ ىلا طقف .یدرلشا تدوع تم هدراماسنازب  شلدبا لوبف



 ۱۸۹ اسیلکو قلاب «هابتنا رود هدايلاتبا «ایلاتا

 قفوم هنلآ ینکوا كتعانش تح «كنلزفالخا ندبا مست هجرد كوص ہدننیب نابهر نوه
 كمربتکهنب رب ی رلصارتحا هلتهح یرلفدلوا مو رج ہدندنورٹ مہانمەقشاب ندو .یدرارویمالوآ ۱

 بجوم یرلفالتخاو یرلتاکش رروہزآ هدنتآ آ کریو یرلت کلم بوسنم هنس رب دن3 ھ7

 یجنزوقط اا طقف . یدروسدبا لیکشت نارح ر : لأ نوجما اسیلک ءلاح وش .یدرارویلوآ
 هدنوجا وب .شعا هلخادم هنلح ٹنەلئشسم و ینونقلاراد سراب هن رزوا یاعا كاف 1

 ندنفرطرادمکح ؛كجهدیا تغارف ہد یسیکیا كرااباب :یدشلوب لح ۂراچ وا هللا ارآ قاف]
 - و یجنزوقط اا ہ یدکچ هل دبا دقع ییاحور سلم ر یوم دوخابو قجانولوا لح هلک 1

 ندنن وئفلاراد سراب طقف ٤ شا ضارتعا نامهلق نیم ی وبق نسج رب ندرلط رش و سافت

 - راق (نوینوآ) هنیرزوا كلوب . یدشملا تافو ندنردک زلردنوک ریل بردن وکر بخ رب یل اد
 ی سراب هلل ر وصوب راشعا باخ ا اب اب یناوو هب یجنچوا نوا «للوسایس ار یرالاس:

 شمشا یعوا هش هل اووه 11 ینونغلاراد سا 1 یدرلشلا تکرح فلا هن رکف

 امور ا ۰ او ۰ یدشمهمهدیا هدلآ تسقف وم 34 حبه هن رزوا یرارصا تناا

 ندی رلفلخ هنن رزوا ینغا تافو ہداننآ و كسانسو .یدشاوا یضار 4ى امش و وا هلب | سانینو 1

 (هزس)تیاهم .یدشلدیا ماود هارک اذمهلبا (۱ 4۱۵-۱ ٤۰7 ) راووغهیع یجنکیآ نوا ابا

 هنن رزوا كوب .یدرلشمەلک هسا و را اب هدهسنا شل دبا دقع )۱٤۰۹( یاحور سلج رب 1

 تا ا باب یردناکلع یجنشب هنن رار كردہا لنع یاب یبا یھ یساحور سلج ( هزت ۲

 ایجوقسا و اضاپسا هدلاح ییدلدا لوبق ندنفرط هرتلکناو هسنارف هانالآ ابا یی .یدشآآ
 هراووغهرغ یجنکیا نوا هدیرلتموکح قوچ رب كنابلاتا هلا وا ء٭اأوو اس یجنچوآ روا

 یا (لافہکیربت) هغاب رآ و شلرآ ه هق رف چوا قان ابتسرخ هنرزوا كبو .یدرلشلاق می

 هدیناحور ساحم و كرەلدا دقع ییاحور سلجم رب هدهد( سن اتسن وق) | رکو ص اهد :یڈدنگآ 7

 اضعا ہدایز قدی كم زو هدسام 6 شلدنا قیدصت یقبقاف هنن ذوش اا كن هساحور 1

 عورشم نە رام یجنشب كرهلب ر ورارق هنتغا رف ہد ثنا اى چوا هدهرک اذم یانئا .یدشع ولو <

 تام هغلر ربا یهدنساسدلک بی یساحور سلج سناتسن وق «شلدا ناجا 1 هدر

 كنسکناه « هحننجوم رارق نایرو هدنساحور ساجم سناتسنوق ۰ (۱۱۸) یدشمرو

 كن ذوف هساحور سلاح « هدنامز 7 یغیدلوا دوحوم كنانان چوا گر هیمنلس یفیدلوا عور 3

 .یدکوکٹمو م۷۸ «تشاف ندب رظن هطش قوقح طقف .یدا یعیبط یسالوا قاف هد ذوب

 ماس نداطخ كنیناحور سلجر نوجا كم اس هدیا عانقا انادحو یل کر . یناهه او یا

 یغلنایتسرخ نولوہ .یدردہا باحا یا لیث# یفلن اردن وا هد نوجما كن و .یدمزالیسأل 1

 ور سی رو ینعب ید ات تکر ح هدکلرب هلایساحور ننه کال اہتسرخ ہدنوجح ا كا 3

 یا قیدصت ندارکوص یتاررتم كسلج ابو كارتشا هورغوط ندورعوط هاج اي كنيلاح

 وا -ء ولو میت ٭ ہراەےمانرارف یر دلہا بیو ص تاذلاب كناب اب ہدنامز وا « هک ی دربلک مزال

 . یدک هدیا ب باج

 لباق ی .اع ولون هدنود كنيناحور سلحم «هسلوا هلس یوم یتح ناب اب ۸ هدلاح وش یا

 كنو یساحور ساحم سل انس وق طو ؛ یدیا هل وہ یسەیقوقح تھح اک اک .یدقح هیمال وا

 . ید ا ماود هنس قجحم چواو شلا بوصت ین



 یوم را ۱۸۸

 "1 دوف قایلخ ا ص ناک دنود هامور اياپ 1 :

 1 رات رح 2 امور موم یی برع

 وا ںاخا ابا کی هدننافو كراو وعهع یجبرب نوا یتح ءراشمەتسبا كجا هظفاحم

 سام وا ند رللاید راق نالاتاایو ی اموراقلطم كئاباب قراقبح راهلولو نامز ینحاول

 حماا ىلع ہلا نه روا یتلا ىم ەى راب ىس وقس (یراب) تیاه .یدرلشل !بلط

 3 یرالاسدراف زسلارف هلا یدادبتساو روض ندهروآ . یدشع ولوا ناتا اا

 لرەلوروسس یرلیا ینیدنولوا باحا رخ كی تم ترزوا كنو 9

 ال هشل رب ہل رالانیدراق (نوش وا ) رللانہدراق سنا رگ یخ .یدشع ولوا بلط یمافعتس

 1 روصو 6 راما باخ ا باب هل.م اب نام لو یم دب یرهور یاسدراق ھ0

 ۱ ۱ د هنس قرف قلیرا و . یدرالشملوا بس هنا وصح قلیرپا مدنسا لک برع

 اگ وک ءرتلکناو الاتبا ءایالآ قرالاق ہد(امور) نهروا یحتتلآ اپ .یدشللا
 3 :شد یل ارف هسنارف هدنامهلق یجب دب یسداباب نوشوآ <شل اهظفاحم یذ و یراق

 ۰ یدشلآ هنتلآ یذوفت ییاجوقساو نءرەول «لیتساق «یلوبات كرهشلرب هليا لراش

 | گلبایاتن كفلیرآ وہ .یدراشلربآ هبهقرف یکیا راتموکح نایتسرخ هلتروص و
 ۱۶ راقدلوا عورشم كنبرابکناه ندرلپپ ء قلخ . یدشلدیا سح هدیلوبان لوا
 1 وا عورشم یا ا كن ه روا ی نل | هسیاد دلاح تقمقح .ىدشملاق زجاع نده ره

 ۲ دلکد عورشم هسیا یناخما كنامهلف ید سا ورق هلکشرب عورشم او

 ۳ و رادتقا كج هديا نک شالتخا و نوتو نه روا یجاتلآ باب هفام عم

 ۱ اپ ندیبس وب . عده غوص نئی بلک نم یط تنوشخ .یدلکد ہدتیلب

 تب لاوحا طقف . یدشلدا دع صالخ هلسو نوحا رللابدراق یافو كن هب روا

 .یدشلا ماود هئروص وہ قلیریا <شمهلدنا حالصا
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 1 نرومأم هدفرط سه ناه .یدشلوا لصاح راهحبت مخو ندقلب رآ ی هدنساسلک بیع

 E اا کناه یرلبحاص تماعز عبا هغلاب ان .یدشلاق هدلاح ی همش یرلتعورشم كن هسایهر

 4 a هدننب رارادمکح و راست . هلیتقو یذوف كرلا اب .یدرلشم ریشاش ی راکچ هدیا تعاطا

 . یدشمالشا هفلوا عازن و اداع .یدمش یکرواوا رادم تن یرلفالتخآ نلک

 رپ ندرلا اب كنرمصاخم نیفرط هدو « رو بدبآ بالقا هبرح رب ید لاحهمم برح سه

 ٢ ۳ ائ هلتروض وھ كقارتفا یهدنساسنک بر .یدروملک یرابا ندنتی وسنم
 ١ ؟راقداوا یراع ندذوف ولرد ه رانا : یدشلوا هدیراررض قالخا یک یغیدلوا یرلترضم
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 ۱۸۱ اسیلکو قلاباب «مابتنا رود هدايلاتا ءایلاتا ۱

 راماسرندنآ احاو نسل یراکلسم و .یدیا یرلکلسم ثب دنوو اناقسوط وداب ئارولف ۱

 .ردرلث) | تمدخ "هنلمکت كهاتنا رود هدا لاتا درهربتکه دوح و را را دز ۱

 توق بک یذوفن قلاپاپ هدرارصع یجنجوانواو کیا نوا 1 :
 نوا . یدشلوا لصاو هنسمظعا دح كنعاستاو تردف <شعا ی ری

 7 ہدەحرد قحانولوا سح شکیلا هسلا هدر رصع یحنشب نوا و ا /

 یسا قراشبراق هل نام داح مخو تیغ اسلک ء شمش رداب رااپاب كوو . یدشل

 لباب) « یمامشارعوا هلملار و هسارف كسامس و یجزکس .ىدشملا باغ ی ذوق

 كناسلك یساحور ساج لاب ٤ < قلیرآ نلک هلوصح ا بلک ء( فراسا

 قل رضاحر هنر ود تاحالصا هل ر وصوت دا ا وا وب وب هسرزوا یذوف

 .یدشک هدوج8
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۱ 
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 هدامورقترا اياب هدهرص ینیدنولوا دقع یساحور سلح هنایو . 1

 یجنشب یسموقسب ودرو . یدرونماروطوا ہدەدایلاتبا یتحو

 ( هیباووب )و ( ودروب ) ارکوص ندقدنولوا ارجا یجوتت سر هد( نو ) نامه

 .(۱۳۰۹) یدغللا تماقا رانخا هد( نوشوآ ) تیاہن < شمروطوا هدنرا 4
 یک یریسا كنهسنارف یرانوہ كرهنلتدح ندنسامنولوب ہدامور كرلاپاب رنابلتیآ

 ( قراسسا لباب ) هنیراتماقا ہد( نوینوآ ) كراپاپ ندبیس وہ یتح « راشمتا قلت
 <« رارروطوا هدنراضارا یدنک ہد(نوذہیوا) رلااپ ہک وہ لاح .یدراشمریو ینما

 یسوع وط اهد «كرلاباب طقف . یدراراشاب تس رم اهد ندنک ہدایلاتہا دار ۱

 ہلتھج یکیدلدبا سح موز ًانبد هنیرلامروطوا ہد( امور ) كنيرافلخ كرەیپ نا ۱
 كلاباپ رللاتدراق رسنارف « شلوا لصاح هقرف ییا هدننافو كلامەلف یحنتش

 هنرزوا كو .یدراشع ول و هدنهل هدرالاسد راق ناملاتسا «هدنملع كنتدوعهب(امور)ل

 (۱۳۳۵-۱۳۵۲) اووه یحنکیا نوا ۱۳۱-۱۳۲(۰-) ناژ یحنکیا یرکی اب
 ینیمأت كراهناکلام یهدامور طقف .یدراشمروطوا هدنوشوآ نامهلق یحنتلآ و
 یدشلا سح تیروح هکمتک هامور) رارکت ناسوسا یحنت اب نوا

 وہ «شلوا صالخ ندن(ینراسا لباب) كردبا لاقتنا «(امود) قلاب . (۱۳۷۷)
 یغیدلوا راتفرک ہیەلداح رب مهم نانولوا رببعت ( ینلیرآ كوبو كبرغ) هدەعفد

 ۰ یدشمروک



 :: یوم خیرات ۱۸۹

 ۱ ۱ ۰ هسیا ا تکرح یلطابتحا هجرده نوجا كى ندزرط كينوغ ءیئرەبیک
 ال دآیدرک اش ید .رونولوا ا نوتدسب كنو هدنرات | ك واله

 كنلشارتلكىھ ولل٭ا ود . یدثمشا وا هلقاشارتلکسه فرص «شغا دوحو رصح هتعنص فرص

 .«دوجوررآ سیف كب ندقارب وط شەش یلکد ر ؛ندجنوط نںداغ :شلوالوغٹم ہل۔.س همعشیه

 ارم نونو كنسەیلایخ ة هو ٠ شمالشاب هلا n ال وا ا کس ؛ینعمزٹک”

 ۔اق) هسنارولف .یددعا رکش مست

 E یرالکیه که دن (لینایم

eTےک .ردهنوع رب قالراب كا  
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 ا . یدہا یوررەف « هلاتس ویچ

 یدیا ارعم ندتهام ید

 كناسلک یسویعوطاهد

 و یاعرفتهاضف ندنکیدتا
 ۴ هدنعنص و .یدروسدبا

 ۱ :یدشلدیار وصت هلسما< هسققح

 اكن ندنرامسر هعدق هنمزا وا وب
 ۱ یددنتسم هتشاسا یرلهباکح تارو ؛تار ٴ وصآ نونو .یدشلدہا ساقا تانیبز

1 
 هد جوار ظذ هب امس نانولوا روصآ هد رصع یجحمدرد نوا بھ یمسر كناسع ترضح

 | یروصت كع وم ؛یدرولوا ام رف مکح اورا «عصترضح .یدشلریتک

 ۱ تابحیذ ام . یدرولیریتک هدوجو هدنزرط هدلاو رب رابتخم ء نک اس ءللتقد 1

 2 . یدرولیر,دلوط ہلرلاپس
 کب : كا ك( رلفیتیم رب ) ینعی گرلندیا زعم کوا كلبا هدنمیسر تمذص نابلاثا

 8 ٢ے هناکلم هدنراث | یو کم .یدیا (۱ ۱۰۸۷-۵۵ ) وقيل

 1 ۲ ردهدنسهزوم (روول) .هدسراب یرتا یهدناب ( مم جوت ) ۰ یددلا زم رلک هرم

 3 .:یرلمهم كا هدلرلنا هکیدناک هدوجو راکلسم مهم قوج رب ارکوص ند(رلفیتیء ریپ) ہدایلاتبا



 ۱۸۰ [۔یلکو قلابا اتا رود هدایلاتا هایلاتا

 برعو سنازہ لا یزرط كموغ ء شلدیا بیقمت هيلع تانعنع هسیا هدکیدن و < یدشمشیل

 رانا رس رار ہلقماملوا لمکم هحردوا راسیلک هدارو ۰ یدشع ولوا جرم هنب رکیدکب یار 1

 كن رارامعم كيدو . یدبا یبارس (وقرام ناس) یفیرظ كا كرلبارس و . ىدا فیطل تباق

 قلشارتلکه ء تعنص نالوا بوعص ہدایز لا هدهاشا رود كالا 9 :

 هدافار ار هلقمال وب یتسو یکءدنغلغارتلکہ نانو «تعنصو .یدیا "

 هدیر ندنفاهوا یجب ر الا كتعاص و :یدخحا قوه هداک | ندنرظن هطم ت ۰

 زط و هدفرط سه ہلتھج ییدلوا قاق هنسه یلسم هسنارولف . یدہا ا

 .یدشلوب لوبق یا
 «هد رمصع یجب نوا نالوا یرود قالرا؛ 1 < یسشارتلکبه تعنص ایلاتبا ۱

 -الل هد و وفای هلا یرەك یو عا هسذ وقف كيهع دق هنمزا 2 یرامعم

 دجوم هدننایم رانو طق» .یدرلشما هدافتسا ندزرط كيتوغ بہ ابجرهوک
 ی رللکه قالبح هد یسهفاک را راکتعنص و :یدا والا ود «نالوا نایاش هد

 زی: ہدقمبای یرالکیه قجوچ یراشارتاکیه هسنارولف ز کلای «راشمام|ابیراعندناصقآ
 .یدرلشهرتس و ک ی زرط مبل | هر ك زعامز نوا ۲ا رللک,ه مرای اذک .یدرامم ۱

 افتک | لیا دلق یتعمط هدایز ردکعا دلت ین راراکتعنص امور ایو نانو راثو

 رالکه . یدشمرتک هدوجو لولا یه تاغ هدزرط و نرهنک ۰ یدرات

 لف < ولاب 0ں وس من «قار و هط شمس یل نم ءےوط «شاط سس ہدنلاحم

 یرلوب اقبآ رح « رالکه ءراددنآ .یدشلدا لامعتسا همزلام ولردیه یلصاح «یشید 1

 .یدشلدیا ہدافتسا ندحموط ہدایز كا نوجا

 - ۱۳۷۱ ) یدا ابیچرە وک اللهدو وقای یئارتلکیھ كوو كا كرصع یجنشب نوا

 یهدنسواق )و ورط٭ ناتم) ہد(ایولوب) « یرا سف كا ثكاذ و . ىدا ۱:۳۸ ہا

 . یدبا تانیب زت

 لیدہ ۵ هیقیقح تادهاشم ینتعنص یطسو نورق ؛یترهبک ارکوص ندابہجرەئوک اللهد

 قوچ ك ندرلنامالف هدیسکیا 3 ات 2 هغلن اتسرخ ہد یسیکیا . یدششبلاح کما

 و یل ا لکه « شمو و هدهساارولف (۱ ۵5 — ۱۳۷۸ ) یرهبنک و یدرلشع رکوا

 لوفا و سش راق یس ا راکتعنص یاهد كب وة س هلله ورب طقف ا 0 شمشیریک هنب راهق اسم تاني 1

 ل عا یس واق (رهسد اب) هد۱ ء٥ كرهرتسوک یس رادتقاو تعنص هدوا ارکوص اهد .یدیمآ 1

 وس وک ین "اقالم ك مسمقلب ی EF اس هلا ناعلس ترضح هد رژوا واقو نیت رهبمک ۰ یددلا 1

 ۰ ردهداعلا قراخ یر ۱



 یوم حیرات ۱۸:

 | ردق هنامزوا «شلدیا اشنا یراهرباد هیدلب ہدنتاہن رصع یحینشپ نوا .یدشمالوا

 ۰ اط چوا یرا رامعم رود و .یدشماملس ای ی هقشاب ندرایارمم هسا

 یر .یدنا كیدنوو نالس هسنارولف هدیرلزک رم كراقنص و .یدربلہہالیربا
 ۱ هدفاص یحنجوآ ؛عون هدنانسز «فذص یحنکیا ؛كلهداس کرد راطخ نس

 | 6 بات كنمیانص قرشو سنازی
 ۰ .یدعلا زیم ندنرظن هطه

 ۱۳ واا كنکلسم هسنارولف
 ۱ رامعم كلووو . ید وقسەللە ور

 مزع « قاجیص یاق 5

 ا رم «یساباب .یدمدآ ر یحاص

 ۱ یدک شالرا منام ًایمطق
 . «یدشم ثمر و هغلقا رج هاب اراک

 004 39 ٠ ول : و هصیف نو ئی

 ۱ یدشلا نیبمتنکلسم دردبا ارجا
 1 اح ہد(امور) وتس هل هورب

 ۱ هنقیاقد كنتمنص یرابسم ء ششبل

 الاف . یدشلوا فتاو هداروا

 | روم ه کی كنبزرط كيسالف زعامز

 ۳ دکلصنص ؛رددؤجوم تیمیمص رب هداعلا قراخ ہدنسیرامعم زرط .ردوقسەللە٭ ور یدج

 وقسهللهورب

 ۹ . ردقو ر 1

 ادا | لاغشا قام ین كا (۱6۸ - )٤ ٥+ یرەبلآ ارکوص ندوقسهلا ه ورب
 ۱ ۰ یدردبا تراظن هااشناو را اب ی ران الب زکلا ۰ یدشعا زم ہدەلا نفو لع یرەبلآ

 1 ی رامسر كنساسلک (هرد | تنس) هد(وطنام) :كنارس (سالل هح ور) هد(هسنارولف)ینرهبل |

 ۲ *ششیلاچ هدناتساو (۱۰۹-۱5۰) ونیلەصور یدرک اش ارکوص ندسرهبل .یدشع اب

 2 5 ك هدهسنارولف زرط كنسالق هدرود و . یدشلا زارا تراهم 7 كوو هدب رامعم

 نولو ؛ كردبا TEC ی۔للاع راک ۃعنص رر اتداع راوللاغ ناس ء روابام . یدشلو جاور

 ول . یدرلشملساب هىایلاتا

 شود ندتبغر هدزرط و ۲ شلو ٹا كوغ ہدایز كأ ہدنلام ثایلاتا

 2۸ ید اود یداتسا دوو كا كزرط و . یدشارتسوک باذجنا هنسی رامعم زا نامور

 هد رلا سیلک نالمم كردىا داغ یاب ین زرط ایدرابمول راکتعنص اح ید تنامارب



 ۱۸۳ اسیلکو قلاب «هابتنا رود ہدایلاتبا ءایلاتبا 1

 هلوپوب هدصوصخوب كنم رانویسکل وق رانآ یسا :یدشلرتسوک تربغ هدهفمشالقا
 كامہنا هکمربتک هدوجو راریوصت قالبج الوا راشارتلکیه . یدشلوروک یمەدناق |
 . یدراشلوا بولحم هجرد كوص هنناشسز هیدق هنمز زا ءراشمرتس و 8

 یراقدنولوهدساع هلا رضاح تعم راماسر نیما هر وق یمسر تعنصامور 1

 .یدراشلن الو 3 ازت ہللا یدعا وق یدامعم قحآ ندنرللد وم هو دق هنم زا هتهح

 مزیلارونا هح دیا ممعت ہلسسەط-ساو ابدا یاد تک كن وطالفا ارک وص اهد

 . یدشلو جاور میل | دا هد رمصع يآ نوا هنر كيو «شمشود ندتغر

 رل زا ہدرودو . یدشلوا امرفمکح نالا مزبلآ هر هدرصع یحُشل نوا

 هنتعنص « ردنا قلوشت یراکتعنص تفاوت .یدبا لقتسمو رح نوتسب یتصخش _

 راکت اشارود .یدقو را ًاعطق ندرلسهداقآ و ندراشکم .یدنمهدیآ ہلخادم "

 قلئابوح هدنغلقج وح انغەتنام . یدیا هناربقف تیاق یاشنم كنعوح ر ندنرا 1

 ۵ہ ترس ےک دو

¢ 

 ا

 .یدیا یدالوا توماعرز بھژنا لهکیم «یحهوود رات وب هل «وقسهللهور .یدشما ۱ /

 واکس . یدرلزعا وزرا ینغیدلوا ا كسراقحوح ءرااووژرو كك و ۱

 كب ینابح كراراکتعنص ہقیقحلا یف .یدکعد كمشود ندتمق «هدندنع كرنا قلوا

 ذو 0ً ثغر هدنسهجرد ابدا انا ءرازلا ہرا زا الوا :یدجاتح هخالما 8

 را( نهسهم ) «نامز ینیدالسناط یراراکتعنص نانو قحا «ناراکتعنص . یدرانم

 الثم . یدیا ندابدا هدنامز نبع یرلقوح رب ندرلنو .یدراشلدبا همام ندنفرط

 . یدشلا رشت رلرثا رئاد هتلشارتلکنهو هیزامعم همسر نره
 دص ,یدآ یراتس تن توقف ضس ہرا تر 1 ٦

 نورق هدیرامعم .یدیا وقسهللهنورب «هداهد ندان یارجا قوحا 1
 كيِتوغ هدیرامعم قترا . یدشلک هعوقو جاهت رب یطق یثراق ہنیزرظ یطسو

 شینک و كسکوب باغ ؛ هطقن نالا هتفد رظن هدايزلا .یدتمالاق تغر ا
 ہدرارک ءرارپ نالوا هنادجوم قوح لا هدیرامعم كاسیی . یدکا اشنا راه

 ہلیدبت یتتماسج كرلانب « هجنلیدیا ارجا تالدبت هدهطقن کیا وب .یدیا هدراکریدو
 دیا یک یفیدلوا هدرارصع یکلوا «نالپ هدرلاسیلک .یدشلوا لصاح موزآ
 هدهدنلکش یجاخ نانو ای کا . یدیا هدنلکش یحاخ امور به یرانالب اسلک

 عفاو درد رب لوو هجرد وا هدنسرامعم هموم "ینابم .یدشلدنا اس را



 یو مع خیرامن ۱۹۲

 ۱« 2ا دیلقت قمیبط مه راماسر .یدبا مر ایوب یلغای «نالوب جاور ہدایز كا ہدایلاتبا
 ءاساو ید رامسر یراقدہاب هدایز كا . یدرلشلا باختا ندن رصاعم تایح ی رلعوضوم
  یدمش نکیآ لکد دوجوم یرلمسر نانا هداطسو نورق . یدبا هنرزوا رلعوضوم یربط
 ۱ 6 ےرط ز زکلاب ؛ یدزلدہا تبغر هجرد وا هنرلعرظنم یوک . یدشعالشاب هفملساب هدرلنا

 ۱ دیا رامسر هن رزوا رلئیمز كج هلس ان ولوا دع یراهرظنم یوک قیقح E هل

 رس 6 را یدشل ریو خفا دز ك E هدرود و

 ۱ ۶۶ كران ایلاتءا اوج ہےاماھلا گنتهنص لامش «یعنص هم نایلاتبا اهد

 04 . یدیا یرامعم 6 تعنص یرلقد وق هات روا

 8 کا ۱ زگکاوص ندکدتا عوجر هتعسط الوا یتعدص نالاتبا ۲ و

 1 ۲ ربع ی هعیدق هتفزا ةدؤا < یدشلوا لخاد هی هحفص رب ام یر

 'ہدایلاتبا یا هعدق هنمزا . یدترابع ندکمرتسوک لماکت دیزل ا هدیا) رار

 | Kis ئا نسل یتصھام كرودو هدایزندقلوا یداب هسروهطكهاشارود

 1 دشلوا هل. هطساو ران اوکو نا نالوا ترا راز رح هدیربنات هنس رزوا

 | طفاو .یدبا یتتسمیرامعم_زکلای .یدشلدیا لوبق لکش ارکوص «رکفالوا ین
 | الئامز وا طقف ؛یدنالوق كب نوجما رانالاتبا كعا لوق یتسرامعم امور کسا

 ۳ هوم زکلای رانا نوجا كنو .یدروبغا قفاوت ہہہرضاح تاحاتحا رلات نالساي

 | یرلهدعاق هدایز ندنراساسا كنيراتآ هعدق ةنمزا «شعولوا افتک | ہلکلدیا ذاخشا
 ۳ یربطاسا راعوضوم نانولوا ںاخسا قوح كا هدقلشارتلکه و مرد .یدشلدبا لوق

 ۱ «هدهطق بلاح یتقد رظن ہدایزالا اذک .یدراعوضوم قلعتم هنحرات امور نانویو

 ۱ ۳ : هاراراکتعنص یتح . یدسالوا شلدبا هظفاح كّسهام ید هدرامسر نونو

E۲  
 لدا ہدافتسا ندنسەفاک دارار رح نال نو حا ےب كتعنص كسالف

 ۱ شما راعوضوم قوح كب هراراکتعنص یرانآ كاهبسول ,ی(خسانن)كلدیووا

 ۱ ۰« یلح كنر) .یدیا یی به راتفابف .یدیاهدزرط یک نوتوب رلشبا نالمای طقف

 ۱ 1 کور لا رلرتا یا اینک | .یدشمهل دو تما الصا «(لاقول رولوق

 شمهلدبا دنلقت رارٴا کسا ز 1 اذک . یدشلوا ییدلدیا تیاعر هدهبهطم وب
 بول « کا دیه ہرانا « ش دیا ماست یراتیقناف ہد كنب کت نس امور یکسا



 ۱۲۸۱ اسیاکو قلاب ان یاشا رود هدایلاتبا هایلاتنا

 ک٦

 (هزد) لوا كليا ہلماکت و . یدشمربتک هروهظ تعنص كسالق ر یی هدنتیادب 1

 (مزیلآ ہر)ءراشمالشاب هلبا دیلقت یتهیبط الوا رلنوب .یدرلشلوا لخاد یراراکتءنص ر
 ٢ هدزرط مش مظتنم رونه یرللکش ناسنا رارب هلک و . یدرلشع وف هب ادمم ینل وصا ۰

  7ء شمەمەربرتک هدوتجو

 سبا یراهرظسم یرک
 یدشلدا لاها نوت .

 ۔هنس كليا كرصع ینشب نوا"

 هد هد(هسنارولف) هدنرا
 ديا قرت هداعلاقوف مزیل

7 ۱ 

۱ 

 دہی یت مت ںیئ
۶ 
1 

 طب
 لدبت رب كوبوب هدتعنص كر

 رہ وا. یدشمرتک هلوصح 3

 سس

 -ر وصل ی ەیھج و مالعنامز ۱

 رس وک تردق ر كو و هد 1

 و اک حرش مع < شل 3

 ذا ا ساسا هرارثا نوتوب "

 < راراکتعنص .یدشلدآ ۱

 ۔ اظم ید كلوراوواص

 هدن راتعنص هلس یشراق ه

 م4 .یدراشمالاق یلاخ ندیقر
 رظاسنم یطعخ هات 9

 (۱ع۳۵) یقرهبلآ هدیسهساسا دعاوف « شلوتوق ادىم ندنفرط وس لا ور
 مع ونحورروو « ولو والو هلا انعەتنام ہدمسسر . یدشلدا عضو ندنفرط

 .یدراشمشت هدنسهاس رلنوب ہدژنا لهکیم هليا یجن هو ود رانو هل . یدشمما"
 -راکتعنص نایلاتبا ٭ یدعاور رک یراق هد كاما او هسنارف « كنملف هدهاشا رود 1

 یغاب ء یرظانم یلاوه ہلیصوصخ . یدرلشل آ ندایدامالف یمظعا مسق كرلعارتخا یف یڑگ

 هدا الآ .یدشع اقر رغ كب ہدایلاتا قلک اکح .یدرلشع !سابتقا ندرلنامالف یاسکرب یو

 .یدشمالوا رهظم هتبغر هجرد وا هدارون ء كح هنرزوا ریشمش نالبناللوق ہدنرامسر ہزعا ۱

 ٹا یے ' ا اک



 یوم جرات ۱۸۰

 ناطاس حاف تاذ و .یدیا (۱2۲۷-۱۵۱۰) ینیلب یناووبیج یروہشم لا

 سلا نیزت هلرلرثا سیف كي ینرابارس ثحاف «شلدیا بلج هلوبناتسا ندنفرط
 1 3 دسر ) هدهردن ول موملا روصتو .یدشکاب یرروصآ هدر, هح ربا كهاشداب یتح

 13 . ردەد( مون هزوم

 ر هلا مسر هدکندنو

 ٢٦۶۱ هیلادمو تاکوکسم را

 | قراره .یدشلاقر ەدىل
 ٦٣٦٣ کدو نسهاخبتک
 7 ۰ نوہراسە یدشلا

 E اهد .یدشقارب باتک
 8و دهدکن دن و یدا قوذ 5

 ااو نیتال ء شلوا لصاح
 | اب هغلاغوچ یرارعاش نابل

 : ۲۶ ر ص كسناسه هر

 ۱۳ دزربث و ندبآ لیکشت
 :i غازنوغ هد(وطنام) ادعام
 «  ورطلهفهتوم هد(.نيبروا )

 ۱  هدیراهلن ع رارهف هد( تسه)

 ۱ )عطا هاج ینایداو تمنص
 |  سوتسوغوآ هلیتفو . ید
 ۱ هاج ییارعشو ابدا هدشامز

 | .هم) ندنراهلاوش امور ندا
 ۱ ایکو هلتتس هنما 3ل( نهس .

 ۱ ۱ رلبحاص تاسداو اص یشیک هلبشارم كژود نان ولوا باخ | یکی

 ۱ ۱ ٢ یدخارویىاونع (نەسەم)

 ۱ هلروص نسح ی رلتکلم هد ره نلشعا هاج قعنضو .لع مه رارا دمکح نال آ ینما (نهسهم)

 E . ىدرلشم لا هرادا
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 ۱ 3 هاشا هدنعص A را كنایوروا نیک یناذاوا هدانلاتا

 | یهدنمنصونف ہللا یتکرح عوجر ہیەبعبط ۂدہاشم ینعی (مزیلآ ہرر لمت ٥رنمص

 دا راا نالا یمان (مزیناموا) .یدشا روهظ هرزوا قلوا یسهحش كننقرت

 ۱ هتدزوا كو ء شا یهاظن ارکوص اهد یارئأت كنیرالدوم هعدق ةنمزا هليا
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 ۱۷۹ اسیلکو قلاباب «هابتنا رود ہدایلاثبا هایلاتبا ۱
 طی مع هطاضت زا « یصعو مک 9 ولخ وبا ےک 9
 3 رئو < هد صمم «فوا ۱

 لارق هصاح اب ء شتا قرت تایبدا ہدایز كا ہدیلوبان .یدراشمهمهدیا سیسأت ها
 .ید ا سیما یت واص هلادم هدربو هجرت ینراثنآ نانو (۸٤٤٥-٤٤٤٠)سنوفل ||"

 كسروف تا

 هلردیا هعلاطم را
 ںایافسش ندکلهتو

 كويل تي « شلوا
 هتسیدنک یسهحسنرپ

 زلردنوک ریلیردنوک
 هلا یجمدەم ود امزوق

 . یدشما هحاصم _

 رود ہدنالسم 1

 ۔ روفس هدایزلا ههاشا "
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 ون er ی ںی ہہ
 اه مس ام 1 ٠

 . وی

 جس کر regay ی

it تمدخ یسلاع اڑا 

 .هل ەلیا تناموب شا _
 هداروب یجهوودران و ۱

 ِ یدشمشش :

 :هجنلک هکیدنو ٢٦
 یجبدەم ود نارول هدرصع یخ شب نوا

 رح هاشارود كيدو

 .یدشملیبالوا لخاد ہدرصع ینلاآ نوا قحنآ هتاکرحوب قرالاق جراخ ندنناک _

 تاسدا نوحا ینیدنولو لوغشم ہلتساسژ تراحم یتلاعف نوتوب كقاخ هدکیدنو "

 صوصح ہنسیدنکدەسفن عبانص كکيد و .یدشمامالو تقو هنمشافوا هلتعنصو 1

 یرلبارس نوجما یرلفدلوا نکنز تیاغ ناکداز نگو دی یدراو یسهنعنع ر و

 ۔اسیلک (قرام نس) هل زا .یدراشمهاسوس ہلراەحولو رالکیہ سیفن كا ینرلاسیلکو "
 كسراماسر كدَو ہدرودو se i هد رصع ینشب نوا یمەہج كن
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 یرمع خیرا ۱۷۸

 ۱ 2 «هتناد .یدشعازاق هدنسهاسیمالوا اح ہننایہدا ناملاسا نونو كنس هحهل ىق

 6 ا لەکم ءیججوودرانونەل ءوللەنان ود « وقسهللب و رب «لهواک ام قرار هب ءوسح

 | رورپاهدكاءیراررحم لو ویلا «ىراركفتم كو و لا كهاشارود یسورغوط اهد

 ۱ جاا n e 1 ۲ را ۱ ولد ار کس

 0۱۰ - ۱۳۸۰) امزوق یوم ك ٰیدنلنا قیوشتو یاب 2-2 رلي د هم
 "ندننرط كنا یرتسانم یرام نس «یساسبلک ناروا نس . یدہا قام ہدایز كب ها اشنا

 ۱ ءود هدیئارتلکیه « وتسهللهورب 22 وززول کم یزرا روهشم 91 . یدشلریدشا اعنا
 ۶ یسارعشو بدا ہابتارود ینعی (رتشابوا) ناسا د رت (یججهراق) یسیدنک .یدنا ولا
 ۱ ات هن اخیبتک رب هنس دیک اوف « عدرولوا بایقوذ ند رهبحاصم كن .راراکتعنص ها

 1 قفوم 4زعم را ید زواحتم یزو ینا كرەربتک خسنتسم شب قرف ء شمهتساا كت'ا

 ۱ «یدشلا تفلا هل رلماسر روہشم كا كننامز ؛(١١٤۱ — (VE رهب یلغوا . یدشلوا
 ۱ ۱۶۶۱۹) یجمدهم ود نارول لغوا كره ندا زم ہدابز كا ہدنجا یا یجب دەم طقف

 . ید هصاح اب . یدیا یداق ینامولعم كا كننامز ء ایچەرقول E یدنا (۱4۹۲ -

 ۱ یتسهن_سلف نوطالفا ینلغوا كردبا ت تسایر هنسهسدا تاکرح كئلامز شا زم ہللا رارمش

 | یدیا یسیلقارس تاسداو تعنص ءامزوق نسل ىج دهم . یدشلا قیوشت هک رکوا

 ۱۱ وا نازوس هلبقشع كا ود احهرقول . یدنغا زم هلبساهد و قیتعنص لصا هسیا نارول

 | نارو . یدیا ہدصیمام رب كهل دیا هسیاقم هلرمش كفرارتەب ۰ رارمش ینیدزاب قرال
 | سو ۰ نوتفم ہننسح نداقو هارش « ه قیسوم « بولحم هنسنفساف كاسمروکم ه

 ۱2 رعب کف ہدنارس تبارول .یداذ ی و هلل راکفا و لاقتا تعرس 0 یراتیلباقو لاعفا

 ۳ کپ اسکا ابطا ٭ نویفارغج رلیضایر اڑا رش توسنم تاک اعش هفاک

 ۱ ر هدنسهاب ییدنک تح . یدرونولو رلکاکحو رلماسر « راشارتلکیه ء رارامعم ء رلبہدا
 ما هرلنا رار هلرلیشدهم . یدشمشت ندبتکم و ژنا لەكىم شا نیما تک

 کن هل روص و هدناسدا و تمنص تا راز .یدرلشت | بیقمت یرا كرلنا هدرلهلئاع زد
 Ei رای دبا ہرادا ندنفرط لورانوواص ورعوط هنت ام كرصع یجنشب نوا طقف <« ما

 3 . یدشع وط زو هطاطحا هدنساشا ید

 ظن ا یز“ (نژاا) « رععا كارغا رک)انا هاكر ءابتا رود
 ۱454) لو یجنکیا ۱49 100۸ ی تکه راما یجنخ :ھب ابا . یدرلشالا

 | ۹ ناسونہا یجنزکش:ف tnt) -۱۳۷۱) سوتسکیس یجندرد ۰۱6۷۱ -
 اح یراتبعام ید هرلنا كردہا هاج یمسرو یمیانص هل رلتی ولج هتمنصو یرارکف ۲
 ۱ 6 تنہاراگمعٹصو ه رکف تاکرح هاشا رود ہدراابآب ندبسو . یدرلشمردتآ هظف

 . یدرلشلا لافشا عفوم
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 ۷ اسدلکو قلاب هایت رود هدایلاتا ایلاتا 1
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 تثیع كنهيسایس لاوحا «رویصراصینسهدام تداعس كنایلاتبا رللالتخاوب .یدلود _
 رارکف یی یی هلصوصخ .یدرومنولو دعاسم سکعااب ههاشا رود سیا یمن

 ہللا ات تو یدرولیدبا لس ندنف رط راذاربت ہدایز نده رز وه راد

 عو رشمریغ هدرصعیحنشب نوا .یدشمالاقرثا ندتلاصایرا ناربیآ ندنربرب نام ا
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ak 7 كی نامہ قی قج وج 

 دیا كامہنا ه هطنطو 3

 هام یرا راکتعنص « روم ۳

 هساارف و اس WU .یدرولیا

 ییدلدب حس ناکداز کما ۱ از اڑ

 ۰ یدرولوروس یرابا دو

 عفوم دخا هدنعمج رب هو

 7 e یدروسلیدهزوک قرف

 اسؤر نک ه راک سار ندبس
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 27 7 ندهساد تمىق كتلاصا یک

 -یسهب رظن یفیدنولوب ترابع

 ,هتفارظ نوحا كاملسهدب

 یجندەم ود امزوق ۔او ادومو هبز « هرها
 «هساننسل" تهاز و راتف

 هاشارود .یدروسدیاشخم رانداق ینقنور هرانولاص .یدروسک مزالكمرو ےہ

 هد وج ژ ہدیرکف طر هحم را روا لمکت یبس٭ەب اغ كن هصخش بر ر کلا

 اعفاو هاسارود .یدرولوا ام روم عیادب تحت ق هدطح و و ءرود رک ق

 لمکت هدایزلا .یدلکد هدهحردنیع هدر یه طقف ؛یدشعا ممعت هدابلاتسا نون و

 e هلسهطساو امور تاک رحو ارک وص اهد .یدہا هسنارولف ء رہش کد

 . یدش لاغشا یەجرد ینکیا یرارش كدنوو نالس ءی وان «شلردسآ

 یحرات هاشا رود ردق هبحنلک هسرخاوا رصع یعنشب نوا
 و وک ا یخ , اتنا ا 1
 وه نونو رهشو .یدلکدیئر هقشاب ندنح را كن هسنارولف ۶ او

 ۱۹ ٩ دلج ۰ یوم را «قیفر دما



 یوم خیرات ۱۷۹

 واف . یدیا یرب ندنجماتن مهم كا كهابتنا رود ء یساعیوا كلهبنف راکفا هلص

  یارجا هننتکم یطسو نورف «راشلو ینراتتم قولوم كسيلهوطسیرا « رافوس
 الفا ارکوص اهد .یدراشمالشاب هققدن هکوا كليا یداتسا و و وب ندیا ذوفن
 ۱ هد یرارادفرط نوطالفا هلبا سیل هوط ا ء هحنلساط هدیلسم نوط

 رانج هنادىم رلهشفانم

 كوو لا ہواسا و . ید

 ۔اسیلک نیتالو نانو ءیلور

 5 ادم ینسهمشلرب كنیرا

 ۳ نلک هنالاتیا نوجما

 ا راق هدامور « شلاق هداروب

 دا لئا هنسهمنز لاسد

 ۳ض 9 وا نا

 كنسفسلف نوطالفا هلتر
 ۲۳۰ ات اوو اھ هدندزوا تمننص یک ییدلوا یرئات هنیرزوا تادا
 ا ى كنیرکف قلنایتسرخ یداشتناو مممت كنەفسلف نانو . یدشلور
 . یدشلک هلوصح كلتسرب تب رب یرکف نامز وا « شلوا بس هنسام

 لاس ابا هتسلا لع ل ر صع یکودد نوا 7 ا رن یو نیا

 ۱۳2 او هد (اناقسوط) ندنفرط یرارغاش “؛
 ..یدشعا راششا هانلاسا نوتوہ ء یناکرخ هاشا رود یی موجو ہدەسئارولف

  لوفشم هلرابرح ہنازبرتوخ ابناساو ہرتلکنا «هسنارف ءناشیرپ ہدنجما ترتف اینالآ
 دوجومشاشتغا هقشاب ندنراهبرام فِفخ ًاتبسن دكرا(یرەبیتودنوق) ہدایلاتیانکیا



 ١ اسیلکو قلاب یاشا رود ہدایلاتا ءایلاتا ۱۵

 ۰ قرار + , یدشعا كل اک ه ی وة سوو ی وق نالیم كردنا لاغشا _هدهلتسایس انک

 كي ونفلاراد (ودا) ہدنشاب لس هنس یه .. یدشلوا لئان هفرشو ناش رب كوو هدنفلغاص

 ضرع هنسیدنک « راریلک هرایز قراره قرالاچ راورو ءراموم هدنرراآ یرهیلط نونو :
 .یدثوقواراەہحدم ہدنقح «شلدا ارجا یجوتم مسر كرعاش هداموریح .یدرردہا مارتحا

 - اقوب , یدشلوروک ىر ویو هدهابتا رود هدكنوبچاقو ارکوص ندقرار هب

 روهشم كا .یدشماشاب هدنارس كاژ هدیل وات شن وط ہدسراب (۱۳۷۰ -۱۳۰۴) و

 لزتت هنموقوا قرار« طقف « شمردنوک ہقرار+٭ یرتاو ویبجاقو .رد(نورهماقهد) یرآ"
 امژولآههژ ه-) شا قیقد یک ملاعرب یراثآ نیتال «وییچاقو .یدشماللو یرک ندا

 . یدشمربتک هدوجو ییاتک رطاسا رب هلیما (موروت هد

 ار و ندقدب وق هاتر وا ینسح تب ول هب هغ دق هنم زا وسحاقو هلا قرار هب 1

 بتکمر یتشح هدهسنارولف « یا مور یاسم و یفنص راک نوتو ہو

 هققدت ندنقای اهد یرافلؤم نانو « هکدتبا ممعت قوذ وہ . یدشاک ہدوجوا
 ۔یدرازاموقوا یراینانوہ رانیئال ردق ہلامز وا هقیقح اف .یدشلذبا سح جا
 ۔اتوہ . یدادغا راثتئا ہدنسمیاس رار هغ یسهفسلفو هنف تایرظن را 8
 هدرصع یجندرد نوا قجمنآ هرکفو هدا تابسانم دن ااا هلبا ناتسآ
 یرهموه . یدتتنکد فواف ةا ناو قرارتهب الثم . یدشملس هديا سلا ْ

 یاس ناو دانارو سال ظن  يدشماتوا زہ کرس ا
 سنازب ندیا رارف ہيایلاتیا هلبا یطوقس كنغلروطارپعا سنازپ ء شلدیا لیصو
 هدیتسهش كرا نایب رپ ا رارنآ یسزاب لاۋ رایاد قوح را 8

 . یدراشعا تطاسو هلم ہی املا ۱

 ینا رک هدران ونفلاراد ہداملاتا هدرصع یحنشب نواو ینح وا نوا

 ادو اهد .یدیا تباطو هکلم ءهساس قوقح :راسردناب وفوا ہدرلن ونفلاراد

 نوجما ناهر اشک یدشلدا هوالع نا ناب و و تله < هةسلف < ناس ع

 شاعم لو ہراملعم 3 یف تا وا یروبحم ىلصحم هم نع نوا رابہط ء هڪ ارع

 .یدثلدبا هدعاسم هن رلاع ولو هدناسردت هدرپشيه كَنِراملعم ناسل 1 «شلرو

 یرلکدتیا سح تیوامرب كوبوب ہیەمیدق هنمزا یرلفلؤم رصع یجنشبنوا "
 نمتال کی رب ہللدوص و « راسشمما داق ین رافلّوم هعدق هنمزا هد یسه نوا

 زاصحا هناسدا هلا هبرکف هر زکلای هاشا رود . یدرلشممتک هدوجو قا
 .وصخ .یدشا رئات,یارجنا هنسهفاک كنه رکف تالوصح و هب هسا ؛ یدشمهجا



 یوم خیرات ۱۷

 اگ وطاربعار اا « راهطقا یغیدنولو هج وتم ہدایز كأ كن راکفا اا یدرویلو یک

 | کردا ماود تاشقانم ہدنقح سیلهتوطسرآ ہدسراب .یدہا یسیتسبرس كرارهشو هقلطم ۂرادا

 و « قوقح بابرا اینولو .یدرویلیدہا ارحا تاققا ہدنرزوا رامدبآ قولوم ہد(اینولو)

 J رلنایلاتا هقشاب ندنوب . یدرلشع وق ه ات روا رکف ر یک هدنقح (تموکح) هداب ور

 ۳ ۱9 اهد و هل اب یبس ہد كلوب .یدراشطا راهظا 4 رکف ترح ہدایز اهد ندماوق

 قیا منو ھ كاسل رنایلاتبا .یدیا یرلام ولو هدساع ندنیقای تیاغ ا اسیلک

 هسنارف . یدرلشمالشاب ہک وشود یدام ہدایز اھد ندسکه هدنقح ند نوجما یرلقدلوا

 ۳۲ هدنقح رثن دبا رفک هیات هدامور هدلاح ینادمهرتس وک لاک تک هکمروک یرلضفار

 7 رقرب چیه یی سبرس نالوا لصاح ہدرانھذ هللا قوقح امور هیلءءانب یدزلدبا ارجا هلس
 هابتنا رود هتشآ . ىدشم وا لصاح لبا وج یثراق هراس و هلال « شم هم هدیآ لالخا

 3 1 تو ھم ایس ندنلماکت كال ۳3

 قرط عزا راکت رصع یجنشل نوا هعفد كللبا یراآ هع دق هنمزا

 2 ہن یل ەز ءوطناسوہماق ہدرصع ینجوا نواو یر نوا .یدشم هلدا دقت

 ۳ ود تدم قوح تکرحو ط مو <شلدیا دلق ہدندنف رط ادا و ناز یوفورا

 کت . یدشمالشاب هلبراررح وب و ها كلالاتا ءءابقنا رود لصا .یدشمهما
 لو یغیدزای هحنتنال .یدیاندنلاحر یطسو نورف (۱۲۹۵-۱۳۲۱) هتناد زکلای

 طور یشراق هفلروطاربعا یمهبرظن یساس . یدیا كىتسالوقس به رارعش

 1 یدلکد دودعم ندن رار شيم كاتا رود « هتناد هلعءاس . یدنراع ندسوتفم
۱ 
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 .یدا قرار« «نالوا قبال هدایز كا هتفص وہ

 ۲ قد ولحم و قشع یشراف ه(رول) : یھ اشا مھم كا كتا دا حرام قرار 4

 ۴۳0۱١ هحنینال <« نار دترآ ہدایز لا یت ریش ہدنتانح .یدشلا اشا ینمان ہد كسکنا

 2۱ لی یتامداح و میاقو كنتایح «ینسهرکف تلاح «یفاشکنا تو امئاد ہدنناراخ
 ۴ 1 | ہدنشای رب زووا قراره .یدشعا روصت ینغیدلوا سرتسد هلتروص هل هراکفا و

 یرازکد و یرارەحح ءیرلغاط ؛یراطولوب تدم نوزوا هدارو « شمقیچ هنسه (وطناد)
 :سوکوا تنس ندنبیج ارکوص ء شمشیلاچ هایحا یتارطاخ ثنلایلا۔ا یکسا كردن اا
 كرل فلاط «یراهورذ را رلناسنا » :شموقوا یرارطسوش قراراقج یافارتعا

 اپ دنک طقف رردبا ردق ین ریس كراز دل « ینتحسف كط ے رح « ییکلشینک كرلامس

 ۲( عا ندخرات و « شما اق یاتک ارکوص نا و یررطس و lS ہد « ررو و وا

 ۷ ۱ نو وب كقرار ه . یدشلا كاردا ینیدلوا رب دق و ليڪ نایاش ہدایز ندی نه كل کش

 رد دن هز امم تامالع كهاتا رود :ناشبح .رددوجوم قشعو مو نزح «ناشبح ہدنر

 انوچا یکدلبا حجر هئیش یه یاتیقدت نبال یسا هللا هدا راکفا قرار ه

 رشق وا وہ هدهبملق u یشراف هاطاو قوقح بارا < هلرلن دآ بیقعت ییسهفساف دعا



 ۱۷۳ ادیلکو قلااپ «ءاشا رود ہدایلاتبا ءایلاتا
2 

 . یدرارلیا سح مارتحارب قسم یشراق هامور یسا ہدنرابلق «راردیا اشاع رگ

 هکمنا بلج یتتمرح كسک رہ یراشاط كنیراراوید امور» :یک ییدید كه تناد

 سیدقتنایاش ہدایزاھد ندنکیدید كسك یه هسیارب یفیدنولوب یم كرہش .یدشال
 یفیدلوا نیفای هجرد كوص هدههحشالو قتشم ندهحس ال ٭حماملاتا اذک ڈ «یدیا

 یسیلاها اىیلاتبا نوجا
 یدنک هرالامور یسا

  راشقاب ہلیرظن یرادچ
 رودندیسو هتشدا .ید 1

 ۔الشاب ہدایلاتبا الواهاشآ_
 هفرط یھ ارکوص «شم
 عم ۰ یدنشلا تار

 نورق «هعدقهنمزا هفام

 ووا نوتس هداطنا

 رودوب . یدلکد هد شلد

 هسک یھ هعدق هنمزا هد

 هسک طقف ؛ یدم 1

 ۔ زلدیا ریدقت ندنفرط
 زارامزتلم قوح رب .ید
 ان وه 4 ۔ 8 | ۱
 ندنرلمدا هعدق هم

 یکی «راریراقیچ رانوتس
 ۰ یدراربنالل وق هدرلانب

 .یدرلرایوف هناي كوتس ر کری دن ا یرود قوتس ر هدنزرط تنهروق الث

 یرامان كسايدف هلبا سیلەتیسقارپ ءشلوا وح یغوچ رب كنیرالکیہ ہمیدق ةنمزا
 . یدشمالشاب هغشاب هل رظن زابرحس نوک نک هل زر و یدشلدونوا

 . یدا قوقح امور «ثاربم هلاک یرلقدلو ندنتیدم امورو نانو یسا درانایلاتبا 8
 یزکس نافرع و مک یوئفلاراد سراب .یدشلدیا ققد هدایلاتبا لوا كلبا قوقح امور

 لیصحت قوقح لع كردلک هب( اینولوب ) ههبالاتا هدرلیشک قوچ رب هدهرص ییدتیا لیکشت
 هال وا راکم ایلاتبا مع و ندا سست هن رزوا ه رم و قطنمو لقع .یدراروسدا



 یوم خیرات ۱۷۲

 | بط یر طقف .یدشمالشبقلآ هليا ییمیمص نوتوب یتاخبشتوب هدقرارتهپ عاش
 | رارف ندامور هدهجاهم رب نالوب عوقو یشراق هنسیدنک نوجا ییدالوا رواکنج

 ۱ نامه یحنتلآ ایپ هدارکوص اهد ء شما تماقا راستخا هد (زوربا) « شما
 1 :عقشلسا سبح ندنفر ٰٰط

 ۱ | هدارکوص تدم رب < شلاق هدا ترتف امور هسرزوا یتفرافم كن ر

 ۱ علوا ق قفوم هکعا ته دات هدامور ہلا یربغ هلزون رول | لاسدراق «رلاباب

 ۱ رهظم هلوص جام جلو قالرا كردا تدوع هامور نەروا یحنش اب . ید

 ۴ ۱ . (۱۳۰۷) یدشلوا

 ۳ وب هرزوا قلوا هعفد كليا هدابلاتبا ءانا رود
 اهم دو E ء(یناسەور) هاسارود .یدشعار وهط

 | 7 ٢ تلاکتا و ناکفا یگ نو ۶ یوو اهدو ندندلق كتنراآ

 ۱ ند اراکتنص و هیرکف تکرح نلک هلوصح نوجما قعوف رالکش یکی و رارکف
 ۱ كرديا رظن فرص ندرالکش كىتسالوقس یسا ۳ ناراکتعنض ۰ ید رابع

 ۱ هد یسهفسلف نوطالفا هلی ین: لوصا تک یدراشمعاتعجر هی هح تادهاشمو ھتعسط

 ۱ قالخا رب فیرظ «تیندم رب هجا «شعرآ هیدام تدامس «شلوب تبغر هدایز كب
 ۱ لقع قرالوتروق ندتسبات ہذوفن «تاداقتعا .یدشلا نا ینسقر كتکر حو

 ۱ اک 2ا ءرافنم كسکوب فرص ہدتادب ه رکو نک ی و .یدشلوا عبا هدشننو

 « هنسهبرت و لصحم كنهععاجا ته نوتوہ یداحما كلج هعطم طقف ء شعا

 ۳ .یدشلا شع شناتکاو تعشو هسهدیدج زاکفا

 وا كلبا كهاشا رود نایالشاب ہلہا عوجر هشراکفاو زا هم دق هذا

 ۱ ۳ هسقعل هرزواقلوا هعنعنعرب لم یرکفو كلاملاتبا 6 یا روھظ ہدایلاتبا

 ۱ اب نایاشاب ہدنجیا راهارخ «هدنطبح امور هقرق ی o یاب ندا
 ۱ ندهرتاس م اوفا هکمتا دنله و قسقد یراکفاوو هغمالک | ین راکفا هعدق هنمزا

 ۱ بس او رانایلاتیا هاشارود هسیا هدراتکلم باش .ٰیدیا دعتسم هدایز اهد

 ا ندەن كحاتا رود .یدشلا قرت ہلیا فوقو ههعدق هنمزا هيملع تاققدت «شعا

 ۲٢ 5ددوج ومراببس قوجكي نوجما كمرتسوک ینغیدالشاب هداملاتا لوا ك لیا الوط
 ۱ یر بار خ هر هش اب نلک هامور .یدشلاق قاباع اد تانعنع کسا هدامورالوا

 هاا ےہ و و داملا



 ۱۷۱ اسیلکو قلاب ۰ ہاتا رود هدایلاتسا ' ایلاتا

 امور كرلاياب . یدلکد هدا و ناوکلب ہدالاتبا یطسو هدرود وہ 1

 ین رارادمکح ابوروا ندنراحما یتح . یدشمالاق یرلذ وه چھ هدی رز وا

 - اقم یشراق هرالالتخاو هراناصع و هل راناتسیا قمردیولوت ۳ یرا,رادآ

 ندانور ار ید ریش چ اتا ا تا نیر ر ت
 هدنحا تک الفو تلافس امور یدشم ر دنلتماخو اهد تاق رب یلاوحا یرلت ۱

 کما هارا هرظنم رب نر

 باخت اپاپ نامهلقیجنتل ا .
 یلخ امور نامز ینیدنواوآ

 یتح . شما زم هدشام
 «ال وق .(۱۳۵۶) یدشع ولوا بصز بک هتسلح باب هدامو ر هاردکه نشوخ ہد كا

 یش ر وهم امور یسا ۱ ا اھد هشت دوه درر اهد تاقر هدسدوع امور

 ذو یذ « شع ا نامأت یتلاسم هدامور ال و هققطای . یدشلا روصت ینایحا

 .یدشلوا کاح ًاماع هیامورقرالآ یناونع (لپوب ود نوبیرت) ءشمراقیچ یرانوزاپ
 ایلاتیا نوتوب قامور هکیدشلک هتربغو قوش هجرد وا ہلراتیقفوم كليا یت
 یساسحا كنامور یسا , یافته اکا كمربتک هنلاح یرقم كنسهدحتم تيه

 .یدشلک رریفس ندفرط یه هیعر هدالوق ءشموو هدرانهذ نونو یرلهرطاخ



 یوم را ےہ ۱۷۰

 ۱ هقشاب ندقم 7 ون هدنالداحم نوجا ۳1 هن را ی اا وش دا ۱ 20

 ید راسخ*همروک شنا ۳1

 هداطسو نورف

 هەو ید رابمول تک

 رش نونو كنیلیماو

 آر لکل روين هس قوجرب

 ۱ یرایوف ترانو . یدشعا

 ۱ راستا وح ی_رافعض

 رک یلتوف هل روص وہ

 ا ,i :اکذ ایفل |نرنیسات

 | «فالوا ذوفیذ الا ,دنحما

۳9 

 تست ےہ وس ہو ہو

rE 

 ۱ ۱ ۱ >راخ یمهلاع یوقسیو ناژ یسهحوزو ههر لارق
 ۱ 3 یراق ت ایک (؟یتمهزوم نور

 | هسا عیانصو تادا « ء عیانص ہدەدلخ اد یکی رلکدتبا هل اقم هرلقافا نانولوا

 یوقسیوناز وصضوط هنرلا روا ك صع یجحمدرد نوا .یدراشماماق ی اخ نده وشآ

 كا لا ؛ادراودا هرخ الا یسضارا كنسوقةسیو طقف . یدععازاق ز دوش ر كوو

 امر سا: هلاغ « شع ولوا مق هدنش ا هلاغ هلا e كونو

 3 ۱ قود نالبم ارکوص تدم رپ . یدشلوا لئاز یتک وشو ذوفت كنالم هسا
 ۰( یررهسودنوق ) هدانا و « شما طض تو ی رارب یکسا یتوقسیو یرام

 ۴ ہدنالسیم ۱ رکوص ندش وقسو یرام . یدشمروک مدرای هدایز ك ندرل

 هدانا وہ «شلوا قود نالیم ازروفس اووسنارف یحوز كتسعط دلو كدام

 ۱ 1 یدشلنکع تابح ر ییهلداو قشیراق هدنالبم



 تھ نکا
 ۹ اسیلکو قلاباپ « ہابتا رود ہدایلاتا « ایلاتا

 كسک اراشاشتغاو رانایضع نوخما یرلکدمهدبا لدحناکوب ناکدازطقف .یدشمک
 .یدشمالاق للاخ هدندکمرتسوک هنندم رثأم « هسنارولف راز نو .یدشمالوا

 هتناد « شمریتک هدوجو ی(یبارس روینهس) وفلونرا « شنا عسوت هکدتک رهش
 ی راست رب ابوروا نولو . یدشماللشاب ہم ر دت اط ی دنک ہلیراا یرهسکلآ

 كناللاتبا «هسنارولف . یدراشممِبا تعجارم هنیرارکناب هسنارولف نوا ضارقتسا

 لوح هناح یتپرکف تخ ۱

 هدرهش طقف . یدشل

 كسك ۱ یراەعزانم هقرفآ

 - ایس)و (راضاس) «شمالوا
 یرلباع یجرسهلیمان (راه
 .رادفرط یانودوصروق هللا

 هعوفو راهلدام هدنس یر

 هدراهلداحم و . یا

 یدشع ازاق (راهابس)ی هبلغ
(۱۳۰۱) . 
 یلخاد هسنارولف ق

 نامز زہ چیه ندرللالتخآ
 هم تیام .یدشماملاق هداژآ

 تفدخ هتسنقرت كن هسنار واف ردبا دوعص ردق هتم وکح تخت ندقلفارصیم نا
 كى ناقسوط)ل ی نوه هببناوواف مدننامز ىش دەس فو ام زوق دفاع شر

 ۔امز یجدهمود ناروا هدایز كا هسنارولف .یدشلوا کاح ه(هزی) هلبا یمظعا مسق
 ۔ وغ كناپاپ یرلغا زواج ,(تنارطاوا) كراملنامع هداننا و . یدشلا یقرت هدف
 قفوم معیت تک اس هدافتبالاپ نیس وب یعووهج)هسلار راف نشر

 .(۱4۸۰) یدشلوا
 طقف ء شمع ناژ یسهدفح هنر, هدننافو كنوژناد زهور یلارق یلوان .
 ہدنبارس هجکرب كنهددنآ یشدراق كس ول یلارق ناتسراحامو حوزكناژ -“ہآ
 . یدشلوا لصاح فالتخا هدنس یلارق ناتسراحام ہا یوا هنرزوا یمالوغو

 (هدنسهزوم نیلرہ)



 یوم خیرات ۱2۸
 نت لر س2

 ںی ے ت سس سم دیر

 || قوچرب ندزو و تح «یدشمالغا تموصخ رب كونو یشراق هرلیل هونج یالوط ندببس و

 ۱ ۱ هدناموفهنساع اب ود تب دن و نامز وا یدین هلب رلتیبلاغ كرلیلەونج ؛شاکہعوقو ره راع

 ۲ ءیدشعا فلت ین دنک یدنک نوجا ییدم دبا لب هني راع تیبولغم ءولودناد ہردنآ ندا

  طقف . یدرونولو هدول و وقرام حایس روهمتم هدنسهرآ رایلکیدن و نلیدبا ریسا هدماکنه وا

 ۱ ىدا قیملاع ) ار ولهم ) یرزلکدسا زارتحا یشراق هب ەز ¢ یرلت رفظم لو و كا ےرلیلەونج

 شاشتغا "الخاد هدلاح یراکدتا زارحا یرلت رفظم و یثراق هحراخ رل ہل هونج .(۱ ۲۸ )٤

 کما هدلأ یموگح ٌهرادا را هلن اع یک الونییس 6 وی 6 رود .یدراروسولو

 ۳ او لود رلفالتخا لخاد متین

 ۱ اک یرارهش اٹناقسوط و شاروھظ نایصعرب گو و هدهزب هدانا و

 « نیل وا .یدشع ولوا نیست نیا یعوا تن وق هنس هعفأ دم رد .یدشطا ضرع 4 هز

 هدءهرص ینیدشیلاچ کما هدلآ قموکح هرخ الاب طقف « شا حلص دقع هدنلخاد طئارش
 یدشلدیاریسا هدکلر هلا یکی ییاو لغوا کیا ندنفرط یراهللاع یدنومسیس و ی دلآ وغ

 ۳3 . یدشمزاب ها ردبا سابتقا ندە مداح و یتس(یدهموق نوید) هتناد یعاش (۲۸۸) ٥

 ۳ کک دتک ناکداز کند و .یدیا هقشاب نوتسب هسیا یتساس كىدبو و
 ۱ ر

 | ئوف 1( زود ) « شا هدلآ نهرادا ذ دوم ندنرل( زود ) ردنا : د وه ۳

 ۲ یدشلاق زا یذ وه «قوح یفاظو كرود ,یدفظا صفات هک دتک

 1 ها انک وس وم ہدەقارع ندنفرط راسلحم ینالماعم نوتوہ كژود

 ۱ و .یدشلدیامیدو ه ه(سلحم كو و) یاخا ها رلژود نوجماقعلازا ینذوفت هد كس

 وتو یک ییدتیا اضما یرانوناق (سلح كوبوب) .یدنکیم نداضعا 4۸۰ سلحم
 ۱ هسلحم كوو نطو لهاره هدتادب :قیداخ ینتحالص كا بصز هدیرارومأم

 كو و تیاہن « «شلدا ¿ ناممرد طا رش ہدنوجما كنو هرح الا .یدرلہ الوا لخاد

 ۱ . یدشع ولوا صیصخ ا نالوا لخاد هسلح ردو ہامزوا « لوخد هسلح

 لیکشت يج ران وا ) هسرزوا كيو 6 شمرمس و واقف لاها یشراق ہن الدس

 ۱ .یدععا هلا دص ر هد او رخ كنلاها رها دنا

 تن ولودناد ۱۳۵۰-۱۳۵۵ ) شمشاغوا هللا هونج هدایزكا كىدنو

 ۱ 1 . یدشدا دقع هلواقم هللا هونج

 ا یر امرفمکح هرادا رب دنتسم هنساسا هماع تیکاح هدهسنارولف ۰ و
 ہا
 7 فن اوزڑرو نکنز ندنزو ٰیسق رک كد انص و تراحم ہداروب ٠

 ۱  هنسهزادا دل رلد وب وج تباہ ینا س وه دہز هن وک نم وکو شا لکشت

۳ 

 ےک ۱

۳٠ 
 تب و ےک

 ا چپ ےس



 سس و توپ ۰ 0

 ٦

ON 

 ۵3 0ف 0

 اسلکو قلا « ہاشنا رود ہدایلاتا «الاتا

( 4۹-۱۳7۸ \( 

 فلتخم ءدال هدیرنآ فضا ا غو نزا و

 و هنادلراش ہدایلاتا نو .یددوحوم زيرا ہدزرط با اتر دو

 هراتروهج قوجرب اناقسوط ہدەرص ینیدلوا لوغشم هللا سیسأت یهقلطم هرادآ
 .یدرویلوا امرفمکح یسەرادا كلکبہرد هدنسلاوح تنومەیپ «روینولوب شلرآ
 ہلمجزا .یدرارومیدیابلق هنلکش تموکحررب قافوا اتداع ی رارهش «رلکلکپهردو "
 .یدرلشعاتکرح هلنروصو یراتنوقاوواص ہدنجما 2ام نرو مکح هدتن ومه ۱

 یتموکح روما كردبا روهظ رلهناع قوج رب هدرصع یجنجوا نوا ارکوص اهو
 . یدرلشل وا قفوم هنلکشت تموکح رر لقتسم امعوت ءراشملا ترا

 ,یدشطلاتکرح هنالاظ تیاف هدانا یبدروہ تموکح هدالاتا وژنادلراش

 رحهدنتلا یذوف كناسیلک یرہش ومرلاپ شما روهظ نایصع ہدایلجس هدننامژ
 : ئ1 یا هرادا 2ِ

 یرحب یک هزیپو هونج « كبدنو یک ینیدنولو رال زئاح یبەقلطم ۂرادا ہدایلاتبا
 كل ر دیا هد ی راج برغ و قرش رلتروهچ و هدنرود بیلص لها .یددوجوم هدرلت روهچ
 نیئال هد(هشطنطسف) كسوغول و هل هد۱ ۲۶۱ رلیلەونج . یدرلشع | تور بسک هدایز تاب

 كر دنو,یدرلشل | تربغ هتسسأت ندیکی هدرابلکیدنو هرلشا مدراب ہنستا وحم ینفلروطارپعآ



 یرم حیران ۱۹۹
TET او ا EKA 

 هتنوتلاراد لا یرادکنملف ( ۳۲ ) سات كن وتقلاراد (نەوول) ار ؟ وص

 E ,یدشملق هتسراو هدندمآاود

 'ینیداوا اک یت ا رب هدا هحرد هدناس دا خراب «ثتملف

 . یدشلا زارحا عقوم رب هقشاب نوتیسب هدتمنص خیرات هدلاح
 یدشلدیااشزا ناک تق رطو لر وک تیاه من زا رهش رور تعانصو نکنز كکتملف

 لآ به هلبا ینالپو شور ءقولساو زرط ءیسیرامعم كنملف نامز رب ها طقف

 3 .یدشلا هظفاحم ا

 ۱ ۰ ر وک یدنک شاوایشاوای یل ھم تعنص ارابتعا ندرصع یجحدردنوا

 ۱ 12 چھ ہدیفاسرت الرلانن یک ینیدلوتروق نیما وان كس رللهد وم ینجا تاس زت

 ۱ هدایز ندزلاسیلک یسیرامعم رانآ سفانا كکتملف .یدشمهلک هدوجو هدنلا ربات

 ا اود (ژوری) ہدتاہن رصع یجنج وا نوا .یدشمرتسوک یدنک هدرلانب یوم
 ۱ هم ربا روهط هاشا رود هدایوروا یونج هد رصع ینلشب نوا تیام «شلدا اشنا

 | (ندوول )و ( لهسکورب ) كرەبمیا كرت یتراپولساو زرط یلم یرارامعم كنملف
 ۱ لات مشت و كوو وب . :یدرات و رثک .مووحو راەعیدب سیف یک یراءراد هب راہ

 بج یر هلا تفارط یهدنناسزتو قید را طب در رمساو هش ہدنمای

 ۳ .یدشلرتک هدوج و رلاتب ندا

 | (زو ور) . یدشعا قل هد ممد و قلشارتلکسه رار هللا یرامعم هدکنیلف

1 
۱ 
۳ 

 مو یاس

 ۱ ها زئازائمكنز ی را ثك(ی وغرو ودیرام) یهدنمادرتوت

 ۱ 3 یدشس اهاظت هل اعرف نولو یم عبط ہدمسر ہلہص وصح .یدد ودعم

 : ٠ هداطس و نورو . یدبآ عنیلمهم 6 روتسایالود هژور ¢ قیەناو رلماسر

 . یدحدنم هدنررتا هرات وب یرابآ كنَسدم



 ۱۰٩ ۵ كنم «هقراعاد هایوانب دن اقسا

 هنافقاوو هناریدم «هنامزاع «هنارهام تیاغالوا .یدعفان تیاف نوجما تکلم یسهرادا

 هدهننراقرت هحملانص یک یفیدلر درا یسهیراجم تازامتما كرارہش هدهاسو .یدیآ
 ہناربکف رطو هنارو رغم «هنادوسخ ام ادیشراقهازاتادد لیاقماکو .یدشارتسوک 8
 یاونع رونەس ای و یدنفا هشرایدنک ناکداز نانولو هدسلحم . یدبا هرادا رب

 هبعامجا تهاف یشراق هراراکتعنص ہلیراتایح زرط و یراتفابق رانوب . یدرارریو
 لصاح تاواسمدع ًانوناق ہدننیرانیکنز ہلیاراربقفهیلعءانب .یدرارتسیا كمرتسوک

 .یدشملسک و راساکشیئراق ه هرادا زرطو نامش نامر قوح ندنسوب .یدشلوا

 . یدشمالشاب هفع را یذوف كنلاها ہدرارہش ورغوط هرصع یجم رب نوا ۱

 .یدشلدیا عضو رانوناقدنتسم هنساسا هماعتیک اح هدنرارهش (زەل)و( دنا
 كند وه سنو, هدت کلم اومن ہللا كنیراقود اینوغروب «كاملف 1

 .یدشلدبا تربغ هنلوصح تدحو هدک احو هرادا ,شملشبلاح ها زا
 الشاب یک هیداصتقا و هبساس تاج ویڈ رک تاح هدکشلف ار ۱
 اعا یم رک جد تار اما نایت یا فی ۰۰

 .روطاربعا اینالآ یسهعطق (یژنهداطول) هدتیادپ طقف . یدشالا لیکشت ینهطساو |

 .یدشلاق هدنتلا یریثأت اينالا هدیونفو مولع كنملف رانامز ینیدنولوب میان هاا
 یمظعامسق كنیرلبلط كنملف «شمشیکد نوتبسبلاوحا هدرصع یجنکیا نواطقف
 هجزسنارف یراتہالو بونح هلص وصخ .یدشهالشاب هک. اماود هنس ونقل اراد (سراب)' ۱

 ءدکنملف .یدراشلا كارتشا هلتربغ رب هدایز اهد هناکرح و نوعا یرلکدتا مک ۱

 هنامکتكناسل یلم هدنسیلاوح (ردنالف) هدلاح یکیدتیا ممعت ہدایز كي هجزسنارف '

 لمکت ارک وص اهد شن « شمالشاب هلرعش الوا تایدا وب . یدشامالوا عئام هت
 «هدافا زرط نبع «شمهلدیا بانتجا هدندقمزای هجزسنارف رار هلک:و .یدشعا

 تبغر هدایز كب هرات هلص وصخ .یدشلرتسوک هدهدهجزسنارف رکش زرط نا

 روش ههود قاژ «ءزومرطودناژ یرلخرّوم مهم كا لرودو .یدشندا راهظا ۱

 .یدشلر و تما هدهتناسدا نیتال هدکنملف .یدیا لول ناژ

 سیردنولصح رار ہلکمەمتا یقرت لواندهاتا رود یلاع لصح هدکنملف

 «شلدیا سسأت راتکم ندنکریا هدرارهش .یدشللا ممعت هفدلوا هداطسو نورق
 اهد .ىدرلشملا ماود نوجیا كعرک وا یزایو باسح هیارو یرلقجوح اووژرو



 یوم حیران ۳1

 ۱ رت یرهش (ماد) .یدشعاقرت هدنسهجرد ینراحم ہد یعیانض كکنملف

 ۳ ور اهد هدبلاوح و . یدشلوا یناعل تالاخداو تاجارخارب ی و
 تتملف هدرل صع یحدرد نواو یحنح وا نوا .یدشعالشاب هنلاعا هفوح هدننامژ

 ۱ وچ راس هلتهج ناولاو تفارظ « قلقاشوم « شعزآ یلرهش كنیراعفوج

 ید ہلا ق رت ہداعلا قراخ ہد(ردنالف) ی امعا هقوح .یدشعازیع ندراشام نالساپ

 7 حرد كوص هنسفرت كنیراتعنص ء شلرو راتارب هرابجابوب « ہرایجەقوج نوتوہ

 .یدشلرتسوک ماها

 ١ افك راو یهدتکلم .یدشلک ندغراخاماذ هسادتادا وم هکنملف

 ۲ وتو یترآ یسوفن كنیلاها . یدشلربتک ندایناتسا ها ایناتیرب كوب وب نوجا
 ۳ وح نامالف ہدرارہش قوحر نامزوا .یدراشملسعاط هسرلرهش ابوروا وا

 ! یزک د لاش ؛یدلکد یلامعا هقوح «یمانص ہناکی كکنلف .یدشلوروک یراجەق

 ہد(لابل) .ئدردما نامات تورت رب كوو هتکلع .یراوآ اتر وهواغتىر ہدنرالحاس

 1 یدرلیالاغشا ین هام هجرازوب یعاحوا یروم نادرا مسج «هد رصع یحمدرد نوا

 ۱ ءانصو هب راحت تلاعف یلتشهد وب ككنملف .یدربلیراقح شاطو ص هد(ونهه)

 ۱ ۱ اسل و قص یکم یدشسا نامت عفانم هدنسهچرد تساس هتکلع یسهبع

 ۱۶ یرارکف نونو تدحو دوجوم هدهمداصتقا تابح هدلاح یغیدلوا فلتخ
 ۱ ٦ .:یدشهعا 3 هدنفارطا تلاعف

 ۳ را ء شما روهظ هدننادب یطسو نورف یاری انب

 ۱ ٦ راح «یرللو رہن هدهدايزكا . یدشلا حسون ا عیانصو

  تسرارهش (دناغ)و (ژور) هدرصعیشدرد نوا .یدشعا روهظ هدنرزوا یرالو

 :هرزوا قلوا لوغشم ہللراجنو عیانص "لماک «یلاها .یدراو یسوفن ۰۰:۸۰

  هتیرلیدنک رارجات هدرارهش قهدیرغ .یدشلربآ هفنص ییا هلسمان راکتعنصو رجات

 .«یدنرابع ندتکر شررب رانوب .یدراشللا لیکشت رل(ہزناہ)ایو ( رادایک) صوصخ
 ااا ےرالا ییداصتقا ذوفن هارءربتک هدوجو تک رش هلتدوص وہ رارجات
 کک ارہخ . یدراسهلوا كلام هذوفن رب الوبو هدهجتساس اراتعا ندخرا

 | رارجات بوسنم ء( رادلک ) و به یهدلب «نامز یراقدالشاب هبهرادا ی رایدنک

 ۱ . زرطوب تکتملف .یدشلدناباح | نیرو راک احو یاسر ه داب شل | هرادا

 ی اھا درس



 ۱1۳ كنملف «هقراعاد یواندناقسا

 ا

 ردنالف .یدہا هتشابنوتس ندنخمرات كسژتهراطو هدّسادب یځ رات كردنالف

 اعاد یشراق ہرانا « رازافروق چمه ندراروطاریعا یرلقدنولو یمہات ءیسلاها
 هدردنالف هدر رصعیحنحوا نواو ینکیا نوا . یدرلردیا تک رح ءاراکتارگ ۱ ۱

 .یدهلو لاوز ہک دنک یدو فاختر اف ,یدعلوا یزاغ یک رک تا
 كکراكنادناخ نالوا نارمکح هدتنابار و ادناللوه «ردنالف هدرصع یحنجوانوا "

 .یدشل ارت یارجا یذوف ٹن راسا رپ اینوغروب مدلل وحو ءشلوا عطقنم لس

 هننادناخاس وغرو هدیسضارا یمدکنملف كننادناخ ارهیواب هدننامز بلیغ یا یتح

 یسهعطق كنملف نوتوہ هجنلوا رسکذم یتمواقم هدرا ل(ژەىل) . یدشما لاقتنا ۱
 39 كلکبهر د نوجا راتکاءوب قترآ .یدشمک هنسهرادا كنقود اینوغروب

 .یدشق اباق نوتس

 رللماع وہ .یدبا مدانصو تراجم یلماع مهم كا كنتیادم كنملف ا نزولف

 وب ء شلریتک ہدوجو یرارہش عیانص مسج تیاف هدشهاس
 ندکنملف هدنش ادب یطسو نورف . یدشلدا مدرای هنعسوت كن هل تاح هللروص ۱

 .یدشللا لیکشت یرلاوب تداجت كوبوب لا یرارهن (طوقسا)و (نیاد) ء(زوم) نکا
 ینکیا نوا .یدشمالشاب هئراجت هلبا ہرتلکنا كنملف ہدنئامز رالارق نوصقاسولفلا

 نامزواءشمالشاب هداصتفا تابح ہداہوروا هدنرود یرلهب را بلص لها ءہدرصع 1 ۱

 . یدشلوا مئاق هنماقم یسویرتنآ كوو كا كنتراجت برغ یسهعطق (ردنالف)
 هدندف رط کیف « ندقطلابو هبس ور قرایالشاب ندهشطاطسف ندف رط رب هعطق و7 ۱

 كناهح نون و هلتهح یفیدنولوب ہدەطقن یرلکدشلر لرالوب نک ندسنارفودیفسرح آ

 هنیرهلماعم تراحم كوو كب ہلا قرش «ردنالف . یدشعالبوط هیارو یسهعتما "

 هدرصع یحم درد نوا .یدشم ولو ہدئالماعم|رەشلرب هلىرلمالسا ههر وس «شمشیرک

 یراوپزنآ هجیلشاب یرارہش ہزاہ < شمترآ اهد تاقرب یتا كرانامل نامالف
 رارابمول « یراسنازآ ترات یراهملااوش اینوٹوت . یدرلشلا یسسأت هد(ژورب
 هنس زوو طقف .یدشلک راناسنا ندتلمیه ناه هارو .یدراشمر تک دوجو را هّشاب ۱

 راقلقشب راق لخاد ندا روهظ هدردنالف «شمالشاب هقلازا هده راحت تورو ارک وص

 هد(سرءونآ) تراحم نوتو هسرا هدرصع یندپنوا .یدشعا رس: اریراسنحا

 .یدشلا عاهجا ۱

 اش باک ۸

N رج 

Corre 



 یوم خیرات ۱2

 ۱ ئ دشادیاقیدصت ہد(راماة) یسهمشل رب كغللارق چوا هدهجیتن «شمتبا اعدا قوقح
 ۱ حوم همانهدهاعم NEE , یدیا ماع او مہم هدهاعم ناب الوا دنع هدانا و

 | وا کناه كلارق طتف + و هرادا ندنفرط لارق رب تكلع چوا

 ۱ ومشد ر یجراخ كتکلع چوا اذک .یدشمهلدیا نعت ینجالوا فلخ هنسدنک

 ۱ كوس اھد كت غرام ندسسو . یدلکد ناعم هدیرلداحما تروص یثراق هک یم

 ا یرارومأم لاق رایاد هعبت کی الوا . یدشمرتسوک شاب فالتخا هدنرلنامز
 ۱8 راعادفرص كتسدامآسات .یدراشمالساباکمرتسوک تبن ونم مدع نوجمایرلکدم
 ا رع مدع كغللارف ییارکید یسمشیرک ه رح هلبا ناتشاوه هرزواقلوا هنعفانم
 .رافلخ یک یدل هحش هل ر اکل ز سنس ون و یتموکحرود كتبہمضرام .یدشلوابحوم

 ۱ . یدشمک هلرافالتخایماد ندنزوب ی اقرو یسهدادا كغللارق چوا هدینامز كنب
 :هفراجاد .یدشمهمهدیا قرت هحنشو لع هدنسانما رود وب کلام وانسدناقسا

 ۱82۱با هجرت راباتکیند نکلای ,یدیا ریقف تباق ہد ادا جءوسا یک ینایہدا
 0 ,یدشفامالوروق ندنرثأت یطسو نورف تاسدا؛نوتوب

 ۱  هدنرتیادب یطسو نورق یراتءوکع اقیجاب و ادناللوه :هرجوس لوا

 ا یدرلرونع ولو 0 خاو رب چھ ندنرظن هطش هيفارخجو

 1 > عمندهسنارف و اسنال  هدیسکیارکید «ند(اننالآ )و لوا )رح وسا ندنکلغ

 ۱۳۳ دقت نیز (طوقسا) یشضارا كنملف ند اور ىد رام قلا اد
 ۲ ۱ )دیس وب یدک یف ندنراهعطق ردنالف هد ع ہلا نەررول یعاشا دوخاب ین

 اف هليا قاروطارپعا یسەیخمرات لاوحا ردق هرصع یجننکیا نوا كکتملف

 قو ای یتطو ص هجرد هاو هن را

 رمرجو یھب قاحلا هارب :الآ ندنو رط e ہر یژن :هراط ول

 ۳ «شلوا لئاز كس رب ءزاط ول یسا نام روا .یدرلشم روت یغیدلوا

 هلی راقلس ود اقحلب و ادنالل وه ء غروشسکو روما « وهه « ی رلقل هف ود «یراقلس

 هراطو هدا رامتعا ندحراوا . ىدشملا ںاتتکا لکش رب هقشاب یمهعطقیژن هراطول

 یدشمق-> ندنسهرادا كخلروطاربعا یعهعطو یڑب

1 

 هست ہم چ کبک بت هو

 رہ! 8 0 وس

Paz ۵7ت 



 5۹ كنملف «هقراعاد ءایوات دناقسا

 اد . یدشا وح ینیانصو تراحم نایالشاب هر وهظ زونه كنرارمش هقراعادو"

 . یدرلشع ولو هدناسانم هناتسود اعاد ہلراناما هدرود و رابلهقرا |

 ندنتافو لارف یھ . یدشلا دبل وت فض را ر تنطلس لدس هدهق رام اد

 یلخاد ندنزوب یسهفاک ناه كرامیسقت وب « شعا مسقت هنیرالغوا یتسضارا لوا _
 .یدشمەّمِا نعت زونه هدیلاقتنا هلغوا نداباب كتثارو اذک .یدشٌما روهظرابرح

 ہللا هطساو ون طقف ءراشّعا دع ثراو هتیرایدنک ی رللغوا ویو رللارق ایک ۲
 چوا ہدنجما هنس یمرکی .یدرلشمام ال وا عنام هسرلعا تنطلس یاعدا كن راشدراق 1

 هسرزوا كن و .یدشلا ماود هدنروصر یلاوتم رابرح یلخاد «شلوا فلتلارف

 راتگ دق .یدغلر ورارقهتسالوا یاختا كلارق تیاهن ءشبا هلخادمناکداز

 روهظ یسکع كنو هدهقراعاد هدا ا ندنفنص نابهر )اد قالارق 1

 ہرندرب راسویقسپ ء شعرا رار ہللا یکرلزومنهس ہدیذوف كرلهار .یدشعا ۱

 . یدراشهریدسک تارا« راسا ہل ناما ۽ راراکتمدخ «راوتاخ درا
 لارق ءدرصع یجنجوا نوا هنیرزوا كلوب «راشمهمریو کریو چسه هلارق ارکوص "
 سوبقسپ هدنساننا راهلداحم وب . یدرلشمریو تیببس ہنالداح ی هدننیب نابهر ہللا أ

 .(یدرتنا) كیامورقللارف هد هجن « شمر | سوح یسوسقسپ هدلارف زور وفا | یلارق 1

 .یدشعلهحش هلب 3 وه دست كسوبقسب هنس ہلئسم حوا راحود هنرارق

 هلبا تالکشم لاک یننص اووژروب هدهرص یرلکدتبا قرت ناکداز هليا نابہر۔. ۲

 .یدیا یسهمهللدیا تباقر هل رلرهش ہزناھہ (ءبس ہن اکہ هداکوب .یدشملسهدیآ قر ۱

 نوناق ییدتبا عضو كلارف هوا . یدراشما عیاض ینراتیمها یکسا ءراولیوک
 اهد طقف . یدریلیهیدیا لیدعت هده « راصتخا هل ندالوا یساضر كتلم نوآو

 رظن فرص ندکمتا عیدوت هراسلجیلم یراهلئلسم حلصو برح لارق یرلارک وص
 .یدشمالشاب ههب وست كردبا م5 دا هل رلعبات یل اسم نون وب شا

 یداحتاراملاق نکرازما لکھا E دحیتم هق رای ادوجهءورون

 ء هننسمأت كداحنا و . یدشمشلر تموکح ییا هلا (۱۳۹۰) ۱

 لحنم یسیلارق تخت هقراهناد «شملوا ببس تیرغرام یسهجوز كنلارق جمورو '
 كتموکح کیا وہ « تیرغرام . یدشلا هرادا نیداق و یتموکح ییا زالاق ربلاق

 هتیرزوا .جموسا ندنتهج نوقاه یسهجوز ارکوص ندکدلبا نمأت یس 8

 یک ٦ دلج یوم میرات «قیفر دحا



 یر خیرات ۱۰۰

 تام تابسسانم هلبا ابوروا یونجو ییرغ . یدیا یرہش ( یسیو ) ها

 ۱ . یدیک شملسک
 ۱ ثراو یلغوا لوبو اعادو « روت ولوا باخت ا نداملماف نیع لارف هدجهوسا

 وک . یدراررہدتبا سیدقت هدنراقلغاص اهد ی رالغوا كوبو رللارق . یدرولوا

 | هلیراشدراق كویوب رلنوب هلتهج یرلکدتبا شخم راصاخ لوب لوب ہدەنیرللغوا كوج
 ا. ا .یدرارونواوب كلام ہطئاسو نلک مزال نوجماكمشبرک هنسافوغ تنطلس
 کک تر نا تعا لاو درا : یدفلرا هیهقط یا ناکداز
  یدنکناکداز بوسم هفنص یجنکیا ۱ ىدا ناکداز نشلّس ند زس ر هلسف یسا

 بت ندناکداز وہ یسلح لارف ۰ یدراراشاب هلیراتورثو یراذوف ہدنرایوک
 لوایح هناکلام دنا نامززآ «شعاقرت ہد یس ناهد اذک .یدردیا

 9 سونغام يلعوا ن و و هنیرزواینافو كنوقاه یحنشب هدجهورون

 اال كنسلج لارق ء شا دقع یراهدهاعم حاص ہلرازلکنا (۱۳۸۰ -
 ۱ طقف . یدراشع ولو هدنالداح یشراق هنابهر یرالغوا هدننافو . یدشلا نيست

 | هراضنوتلوف یهدجهوسا یسلارق جات جءورون هتیرزوآ یراتافو دلو الب كوبون

 1 . یدشلا ماود ردق هنسەٹس ٤ داحتا ز2 شا لاقسا

 ۱|ندلآ یغوج رپ كشیضارا مببات «هقراهناد ہدسنامز رامهدلاو رفظم ۱
 ۱ ماود تالداحم یخراق ابهر هسا هدننامز یرافلخ . یدشمقح فدابب 5

 هدلاو و قیرأ یراروہشمالا دلرللارق نلک ہدنسانما رود وب هدهقراهناد . ىدشملا
 ریدنرآ یراک ریو طقف ء شمشلاح هیاحا یتکلم رامهدلاو هصاحل اب . یدیا رام
 ۱۳ یالغ كفلخ رامهدلاو ىدا تعوم وادعو ترف كتلاها یسام
 ۱ هدنرخاوا رصع یحنجوا نوا . یدشمامالو هزاخ هقشاب ندقحاق هیایناملآ هني
 1 مش به یرارہش دنوزلارتس و رامشو « كبول نایولوا رب. ( كدناو )

 | گرارهش و سیا هدرصع یحنشب نوا . یدراسشلوا مبات هنیذوفن كراوشموق
 | هتیراشبا یخاد كنهقراعنادو ہلیراءراپو یرابک قرالوا حبات هی(هزناه) یسهفاک

 | قوج رب رایلکهبول ہدنژئکا ناه كنبرلرهش هقراهناد .یدراشمالشاب هفمشیراق



TYا 1 ۳ ۳ ےہ تی ۹  

EAیر ور رک  riتی  

 اپ ل ۲ رپ رو ےکورر اے "۰

 كنملف «هقراعاد «ایواندنامسا

۱6۸۰-۱۲۳۰ 

 هعوقو نادناخ لدس هسرزوا یافو كم را لارف هدحهوسا

 .یدشمع هنسهرادا كننادناخ (سغن وقل وف) تم کن «شلک < عدول ٭ و

 هدانامز سونغام . یدیا سونغام یروہشم كا ہدنجیا رللارق نلک ندنادناخ و
 ایدنالف . ا هل وصح داحا هدر زج هش كرەشلار جەورو هلا جەوسا ۱

 هدنسهدادا كسونغام یضارا نوتو ردق هنیرازاغو دنوسو جمورون ندنزفروک ق

 «شمهمهدیافلأت یتابعدم هكرالج هورون هلراماج هوساسونغام طقف .یدروینولوو

 روروب ,,یدشاوزو هدننامز ہت یداحنآ وات دناقسا نک هلوصج نار ما
 .هلک هروهظ هعقاو رپ چیه تیم ا نایاش هدنسهبجراخ تسایس كجهوسا هدنفرظ ر
 .یدشماقارب تصرف هبا ءارضوا هلجراخ رافالتخا و رللالتخا لخاد . ید شو

 كا هدتهج وب : هحنلک هلامش . یدشلا ماود یک یس کسا تموصخ هلبا هقراعاد

 ورعوط هراس ۹٣٥ . یدشلدا قداصت هرلاونف هرزوا قلوا مصح میم

 ه رام هلرلسور یلدورغوو یراودرا قفسم كراناملاو كرلاونسف ہارابلجہوسا '

 «شلوایراح تابسانم هاتسود ہدنس WU هلا جو وا هدرودو هن . یدراشمتا

 (دنالط وع) یرا و رتنآ هناکی ک آران وب ۱ یواش ۷ راحت جو وسا یرارهش ءزناه#
2 

 ا دات ہر



 یوم جرات ۱۰۸

 اس رابرابتعا ندنرخا وا رصع یجنج وا نوا .یدا ہداعلا قراخ یسهناراک بشن کف ر1 لات

 2ء هدهب را تالمامم هلا سیربق هراریاک هنر لح اس رصم و روس یرابح#

 2!یجارخا ند (هبنطنطسق) كران دلت «شعابلجی دسح كرازب ونج یرلتبسانمهلرلیاسن از

 11 ف رط بیلی یجنکیا كناتایساو رل لن امع كرصم :یراحت نولسراب .یدشلدا ارحا تابش

 . یدشلا ماود هدنروص رز لاعفو قرتم ردق ہۂطىض

 ا هدلاح شی یساسا ثكوع < كا ثكتاماظن ہدایرمیا

 ےل رد ارب

 نم رانالاتاق . یددوجوم فلاخت رب كوبوب در ندیا ا

 اح هب هعف ادم هلحالس ی ازاستما < دنئسم هيو اب «نوغارا

 5 ؛ ںونولوا هرادا هل رلروسهس نکنزندریغكناهرو نار «لسنساق . ی دن للخ

 یشرب هقشاب ند( وره وف ) درفنمو سقف « راوان .یدتموکحر مورح ندیساس

 ما قلوتروق ندنتلا یمکح اسلک « کترو . یدعهدیا تیدوج وم همادا
 ا2 رار هلکنو .یدیا هدتیعضو وب ایناپسا هداطسو نورق هتشيا .یدربشا وا

 ۱ ودهلوطا) زکلاب . یدزاغلاق یلاخ هنب ندکعا اشنا رلودیآ « رلادلک دەر زج
 ۱ ۰۱ هنساسلک (لیوەس) . یدشلدا اشنا ہدرصع جم یبا یماسدلک (هلطتاط

 لک رب لو و هلیوا» : نامر ینجانالشاب هنساتب كناسلک . یدشعالغاب هدنسهنس

 1 ایا لاش .یدرلشعد ء!رانیسقبامکح ہزمکلیلد مزہ رانالوا كج ربتیب ینو هک اہای

 ار هدنتعنص لویناسا . یدیا روقوو مشتحم یرازرط ( كيیتوغ ) كرالویناسا

  یهراب نوجا ید زا ہدنرالا یران وتلا نو و كناتسدنه .یدراو ماشدحا و

 | . یدراردہا فرص لود

 دنا :یرررع كوو كلا رود و .یدہا قرتم ہد یاس دا لوہاسا هداطسو نورق

 ي اح دا نم نورا ءال ٠ ىدا ہلا ودزهب ول ء له وام نود لندعسا رپ

 E هل رعش :سنوفلآ یجنٴوا ی ارق لىتساق .یدشلریتک هدوجو را هدراد

 لاو ۱۲۶۹ ) قنامالاس ۱۲۰۸(۰) ایسنەلاب یک ییدتبا قر هلتروصو تایداو

 ۱ ةلاراد قوچ رب هد(۱۲۹۰) نوزلو (۱۲۷۰) ربمآ وق ء(١٢۱ )٤ سرغاراس(۱ ۳۰)
 ۱ .یدمک واوا تربغ هدهنسلق ر فو لع ؛شیلش#

1 
۳ 
11 
11 

 سض ےہمےسسمم۔ وج -

 جرم ےک أس ی ےب ےک چ سج ے ےک صع ھت

 ےگ تت قسم



 ۱ ۰۷ تاماظن و نیئاوق « یرلقللارق ایریا

 ء یلدا ادب تاسانم هلرلنالاناق هلصوصخ . یدشلوا یتکلم كنئارقوتسب
 . یدشللا نیمأت ی رلالوا هدرورپ هلیراکفا هماع تیک اح كرایلنوغازاآ

 ۔رتس وکر ور هداعلاقوف یفنص دابک هدفرطرب چیه یک ینیدلوا ہدنوغارآ
 . یدزلوروک ییدلدیا تیاعر ردق ینیدلوا هداروب هدر, رب چیه ہدەنوناق < 1
 یازابتما ران و < هک یدراو رارهش تردق ید قوح ر هدن وغا رآ هقشاب ندو

 یذوفن ك( زهتروق ) هلصوصخ . یدبا هدایز اهد ندننازامتما كرارهش ید

 یرارومأم كلارف . یدزئاخ یب یم یش قح ر یققح ءزە روف .یدہا ہداملا

 ء(زهنروق) . یدردا داقعنا ًامظتنم رب هدهنس کیا یه «رلکید یایکش یهدنل

 - اننایراهلصاف عامجا كرازهتروق .یدردیا بکرت ندنرلثوعم كقلخ فنص ت 1

 نوسموفر نم سس نداضعا و «هرزواقلوا يلا رشکیا ندقفنص ص ۰

 . یدرایا تقد هناصحم نسح راک ریو « هنقسطت "یعاع كساوق « ردنا عاّچا

 یمهفطو كلارق اعفاو .یدردیادیدح یتازاتماكلارق «یتالصو ذوفن ازەر

۳ 

1 
۱ 
1 

۲ 

: 
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 رللارق نالوا بحاصیصخ رادتقاو تقابل طقف ؛یدترابع ندنتسایر هینارجا ول

 .یدراردیا ارجا رأت رب قئافو كوبو ہدنرزوا یراتموگع
 . یددودح اهد ندنکهدن وغارآ یتحالص ثلار هداسولاناق یامالن نو ۱

 لک و EN ەحىلشاب كس و دحیم ته نوغارآ 6 انولاتاق ۱1

 هلىماع هساوف و قوقح ءردہا كارتشا هنفصت ثكبەبم وم تافراصم ہلتھح یی ا

 ہا رابتعا فنص یلاها . یدیا هلتهج ناسل ءقرف هناکی ندنوغارآ .یدرایا

 .یدلباقكما عفر ترکید ندر كرلفنصوب < یدردبا لصتت بنام 4

 كالروینهس هسمک رب نداووژروب .یدنکیندراهلاوشو راروینهس یرکسع فقص

 .یدزاماساص ندناکداز هسا شمەعبا شال ۴

 ردق هنشاب زو وا ٹکر نالواندناکداز . یدریلس ال وا ندناکداز قرالآ :

 چوا ره( زەروق) هدارو .یدرزکب ك هنککن وغارآ یرلماظن یسایس كناہنولاتاق

 ۔ وا باختا ندنفرط یراسیر هللاع كلسمو نس قیرف الب «رلث وعیم وا رب هد

 « لارق . یدرولوا طقاس ندتلاکو نامز یغیدنولوب هداطخ رب یغآ تباغ ثوعبم .یدزا
 نا 25 لح یسهفاک كنەقلغم لاسم ءنمهربدشیکد یرهش کجهدبا عاهچا كل (زه ووق

 ر قیقح یرهش (اولسراب) هدارو .یدرلب رو تازایتماو شاعم هرلثومیم .یدهدیآ چ

1 
۱ 

 - اق .یدشلا قر هداعلاقوف تراح «شماساب رلن ونفلاراد هدرهش ٠ .ىدشملا لکم تو ِ

:0 ۳ 

 یہ
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 یوم خیرات ۱۹۹
 ا

 اف وا یسارو .یدقوب راز وس هس نکنز «رارهش كو و هدراواب

 قوقح فلت ےک و ہذراوان . یدہا یکلع راواپوک و رانکنز

 ید رقف یفلص نابہر ہدراوان . یدشلدبا ناصت هلبا تازابتما نلسد ںیم

 ےارا قالارف یذوه .یدرولوا غلاب هب فود ۰ قحا یادراو ك سوقسا

 ا لاون «راوفلادف :یدک زم 8 چوا ہدتیادب ناکداز .یدلکد لماش ہل
 اکداز كلارف .یدراو یرازاشما كوو تیاغ كد رف ره ندناکداز .راریمواسوهر

 یدردبا قلعت هنل اسم فانتسا ہللا هبلاع 1 ام قوقح یهدنرزوا یسضارا

 دخ ناکداز .یدزامانولوا عیدوت هنسهقشاب ندناکدازینلظفاح كنیروتاش لارق

 3 یدراو یراتفاق صوصخ هنیرلیدنک كرلەىلاوش .یدیا فاعم ندک وو هدب

 ویل ہدرلاووا و هدرلغاط «هدرایداو « هدر رش قلخ ی ربع ك. اکداز

 رو هلارف یلاها ہدرارہش . یدرارونولو را یطئارش فلتخ 1 رظن هسرافد

 1 : هروسهس ايو هیاسلک ای «هلارفای هدرلاووا ءراراشای هلتعح هدرلیداو .یدرارر و

 0 . یدرارونولوب
 یمەفہظو كلارق .یدیا یبا اویرا قللارق .یدداعہلارق یسهرادا كتموکح

 لارف ہدەمخو لاوحا :یدکشآ ۱ ته هنسهظفاحم كن(وره و؛) و هعفادم یتکلم

 یاماز ما واب

 ETE دی و دن ل ت حسب شہر پے شہ کس یس ہے. ے٣

۳ 

1 

1 1 
 یعامجا هارلزهروف هدرصع یج درد نوا . یدردبا عمج را( زهروف ) ° 3

 اقالارقراوا هدننامز رللارق نلکندننادناخ وروهب .یدشمرک هنسهرص نوناق رب

 هیسهدیدو تشز اد ۰۶ یس كلارف ین انا حالصا ہد یمەِم وم هرادا

 ۴ . یدشلو یناریل 26۰۰۰ یونس قراصم یلارق یارس .یدراو
 نوح . .یدماشم كب هتناماظن راوان ہدتبادب قاماظننوغارا

 1 كن

 ی ا 17 ہی مارا
 ا ساسا ی( ورهب وف ) نبع «یعاظن تر ییا یھ ا 4

 ۱ تعسو هليا تاحوتف یا رونا یر هرلبع ثكنغللارف نوغارا طقف ؛یدنمظا

 ا وغارآ .یدشلا ارجا رأترب ویو هدنرزوا یسهلم تاماظن كت کلم ءیسّا
 و یه ندرابرع ین دا اند را ا ہال وک یشراق هرامالسا

 روەنسەرادا كراربمواوقیر كرەلدیا مسقت (ویبراب) هراهلم قوحر رشنایدیا

 وغادآ ندسس و . یدثلدہا عیدو هرانا یسهمفادم یشراق هرابع كرارهش

 لا نان «نوغارآ .یدراشلوابحاص ہراەناک!ام كو و كب ی(راربمواس وه ر)
 و

1 
0 
1 
1 
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 ۱۰ تاماظن و نناوق « یرلقللارق رہا

 چیه ندیکی هکدلدیا تقفاوم ندنفرط رل(زهتروق) ءرونولوب ہدنتلآ یسهقارم
 ندنراصخ م اووژروب ہلیناکداز كوو كا كتکلم «یسلحملارق .یدزامایوق کریو
 .یدرولوا لوغشم ہللا هم و ےحاصم یسایسو یرکسع «یلم «سلح و .یدگا ۱ ۲۱

 .یدرروآ ین-هفطو فانتا ۂمکح هدر هقشاب ندو ۱

 بکرم ندنراثوعبم كقلخ فنص ترد ندیا لیکشت یتهوکح «را6زهنروق) ٢
 . یدیا ی اجر ہیحان و راەیلاوش ء راربموه سوقیر <« رلالهرپ :هدرانا .یدرونولو
 ہرادمکح رازەتروق .یدنبعمربغ یک یراەفیظو تالبکشت هدقوقح كر (زەتروق]لا
 طقف ؛یدرارونولوت كلام ہنقح كملا بلط ینسلدبا زینت كرااطخ كما تا

 ہدوا هسداو یقح حرص كا كرازهتروق .یداکد قحر شلدبا بیوصت «قحو
 . یدراع ندنقح هدعاسم هنعضو یر و ر

 ۔امز راطوغ اهد .یدیا نانھر هلا ناکداز یراکاح ہناکی كنغللارق لدتسا "۷

 هدرصع یحنشنوا نابهد .یدشلا ارجا ذوفن رب هناک اح هدایناسا نابهر ا
 یر هدجوا هرارهش نانولوا دادرتسا ندرلبرع : یدشعا تور سک ءدایز
 فلکمهدهلا هفظو رب یرکسع هدنامز نبع «نابهر .یدرونولوا صیصخت هب

 .یدراردبا ارجا ذو رب وو هدتکلم هدنسهاس رادتقاو تورئو یدنراقدل

 قلوا ندناکداز ربع . یدراردیا لیکشت منام هدناکداز هنسبقرت كنغللارق لیتساق ا

 « وغلاده ) هناکداز .یدط رش قماعولو برعو یدو هدننام یدادحا نوجم ۱

 راتشذکرس هنانامرهق یراضعب ندراەیلاوش ناکداز . یدربایرو یمان ( وغلادقا
 (هلاوشیرسرس «هتنادنآ ورهللاباق) هراسک و ؛یدراراقبح هتحاس نوجما كمري 1

 هدایزكی یثداق هس رالارقرلنو .یدرونولو یراهناکلام كوو كناکداز .یدراریو

 ینسهظفاحم كنم رازابتما ۰ یف رغ و ناش كنم رانادناخ طقف .« راررتسوک بری
 ۔ ردیا ناصع لاحرد هدنعوقو زواحم رب قافوا هسرلقح «رارلبا حجر هثئدش س ۱

 هجرد و تکلم . یدراردبا قافتا هدهلرالارق ینجا نوجا كنو یتح . یدرآ
 . یدزاشقا تربغ هکمتهزوکت دحو هدنیناوق هن رالارق ہدلاع ییدنواو 8
 هفام عم . یدشمریدتبا هجرت یتوناق طوغیزاو یکسا دنانیدرف نس ہلمج وا

 یربثأت هجرد وا ككرانوناق وہ نوجما ینیدلوا امرف مکح هلتدسش ترتف هدلب
 ےک

 ۹ یدشمهلور 3



 یوم حیران ۱ ۵ ء

 OY . یدرلشعا احتلا فا اسم راشم ولو هدب الداحم یشراق هد وه ی ونعم 72

 ۱ تا كلارف ء(٤٣۱۳) شعوق هنلو ییاسانم ک هدننس لارف هلا اسلک ره لداع

 ۳ و . ىدشملا اقا ینسەلمح هسراو یازاسما نار ردقە كج عا رادللخ یار

 ۱ هلکنو .یدشلو ماتخ هدراهلداح دیدم یهدننب نابهر هلبالارق ارابتعا ندخمرات

 | ندنذوفن نابهر « رصع رب نوجا قلآ ندرایبرغم ینراتکل# رازیکتروب ریارب
 ۳ .یدراشعا ترغ هنس یللا زو ییا ہدنوجما قلو روق

 | یرلارت 2 ا نب نا 5 ندش سه تو ی امان لتساف

 ۱ «رارداقیدصت یقوقح هلدهعیلو رازهتروق .یدرولوا هلا باا

 ا ۴ واد ص هنسدنک هکدمنا نام 21 هنکح هدیا تباعر هن رح كاللارق دهع یو

 ۱ نیست زونه ردق هحنلک هنيرخاوا رصع خوا نوا تئارو . یدرازعا ینع

 .ES یدرلتا ہیات روا تطاس "یعدم چاق ر اقلطم ہدسولج سه . یدشمهلدا

 ۱ « ردیا حلص دقعو برح نالعا ءلارق .یدیا ربثک كب ایهاظ هدقوقح كلارق "

 ..یدرتسیارلکربوو راهناعا ولردیه ندنسهعمت ءرایا نعت رار ومأم یلمو یرکسع

 ۱۳۲۲ )ا ااو ویذستوق) لارق . یدلکد قلاقم یرادتقا و دو" طقف



 ۱۰ تاماظن و تناوق « یرلقللارت ایرسا

 ٠ یدضشمرن و

 هدشتاد < ناکداز 7
2 

 «سوموهسوهر) " 7
 ہلیا ( رانمنک زا

 ندر( زه وصناةن)
 یرلفدلوا کچ

 ۔ایتما كولو هدلاح م
 ۔رلشملوا كلام هاز

 كرانوب طقف . ید

 یرکسءیراهفظو ا
 ۔یع ..یدا ید

 هدیولوا رسا هرلب

 ناژ یجنکبا یلارق نوغارآ نیما كرت یشد
 ۔دازیل زیکرو ره

 .یدرونولوا لزع ہدناکدازرھ نانوقوط ہلضار نمایو یجیق هرانبداق ءربلمہاص ناک _

 . یا میش هرل(هیحات 07 ماط ۳1 تم

 «ندنتراحم زکد «ندقار وط یلاها .یدرادلوصحم تیاغ یسضارا زیکتروپ ۱

 هاویوب كا هست هزیکعرو : یدردیآ ایا نو سا عدت نت

 هلوص هاب ینالارق زیکتروپ .یدرلهلداجم نلک هعوقو ہدنتیب لارق هلبا نابهر «ببس -
 هنا یسهرادا نوتمس یغللارف زیکترو سوسح و ینکیا اا . یدمہات هحرد و

 یراق وجرب ندنرللارق زیکتروب .یدشمالغاب هب کریویونس ینللارق «شمهتسیاقلآ



 ١ ۱ یوم خیرات ۱ ۱۰۲

 | اوا لوفشم ہلراقلقہشیراق یلخاد وب لبتساق
 ۱۳ گمرک الو ماظتتناو ماظن هدنوغارآ هدر

 : لوا شلک رللارق سهامو ردتقم ٹیک هرادا هدنوغارآ < یبس هدكا وب .یفدعمم

 ھی فش ٰیجنلحوا یزازوپتمالا ا ااو نوغارا .یدیا
 ام ر هقشاب نوتیسب ندنرللارف نوغاراو یت ها یتللارف راوان

 ر یرانادناخ رهلا و اووف ءنوغارا تورو هساارف قالارف و . : یر اون

 ردم نوزوا هل رالالتحا یلخاد و راتاقر مدن هعامحا قونص <« شلدیا ه زاوآ

 یرلرارق ءاوان و دوغارآ

۱ 

 ۱ 0٦
: 

 1 ندرلب و ؟ بارخ هدشللارف راوا هد رخاوا رصع یحنثپنوا .یدشلوا رادەنخر

 ۱ ٦(ہم یسوه كن لاها .یدشمالاف هردم راثآ هقشاپ ندرلەصق ناش اک و

 کا یسالتسا ینجا ترف وب ندیا فعض ای وہ یکم عا ںزت
 1 : ۱ . یدشلا هبهت انسا

 !لدقدناقلاح تدم رب هلراقل زسماظتنا یلخاد یراقللارق نوغارا و لبتساق
 کک كناژ یحنکیا ۰ یدراشمشلرت هدننامز ناز یسنکیا لنوغارا ارکوص
 ۶۱ یساآ كيامناتسا یمەمشلور كلىتساق هلا نوغارآ « .شلوا و اا حا

 ۱ فلخ هتادناخ لیتساق یرب ندنامز قوحرب ناژ .ىدشملا لیکشت توق رب كو و

 ۱ شد *اوافلخ لهمازا یسهرمشمه «هحشدبا تافو یرناهیحدرد ,یدشمروف یالوا

4 
 یدشمقح بلاط هجاودزا هللا لەبازہا هدلاح یفیدلوا ہدنشای یللا ی ارق 2ھ

 نا نوجما ییدتک هنذوخ هدایز اهد كلەبازءا ,دناسدرف یسنر (نورب ز) طو

 ۱ یدشمشآ رب هل رکیدکی لزرساق هلازوغارا هل روصو «شعاا

 ومو تاماظن هدن :- هر زجهیش ایریا

۳ 

 تا 4 بم

 هءیحنشبنوا ندرصع یجنجوا نوا ر ۱۳۳ سش 7ار

 الا رق نوغارا و راوان ؛لتساف نکترو «تاماظنو .یدشملسه دیا لکشت ردق

 تاماط لمتساق قاماظن لزیکترو الثم .یدبا هقشاب ندنر رب به هدامنولاباق

 دارو هنیر, كلارف .یدیای :راو یاخا «قللارف هک اک قرالبر دب وا

 ۳ اینالارف كنشدراق بس وو رھی E .یدربلہ هک یدنحایو یلغوا

 ۰ وا لارق هلیباختا ك( زهتروق ) « لکد ًابسن ہد یلغوا كنشدراق طقف .یدریلیدیا
 1 دیا لخاد هنتئارو كلارق هلششح قلوا هداز لارق هدیرازبق كلارق .یدریلس
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 تاناظن و نزار. اما ایا

)۱ ۷ ۱۲۸۰ ( 

 یه دل وا و <a یھ كنساپاب « وشناس نا سنا ۱

 قالخا ءوس یا یدشمرتسوک عمطو صرح رب كوو 1

 یدلوا دوکان هددر ی (قراطلالبحر) هلساع ان ود لدتساق هلسفو : : یدرہشم ۱

 `  زمسه زاب ERB ¢ شمر و توا یەراب ییدردنوک هےسیدنک كلارق نام ۱

 .ندقدلوالارق «وشناس .یدشلوا بولغم هنساعانود كفسو وا قراقارب زسقازراو ۱
 < شر دلوا ینغوج رب نالاحر رک | «شمرتسوک ینازسقالخا نع دارو

 .دناسدرف یح درد یلغوا هنر هدننافو «شمهمهدنا دادرتسا ندراس رغم ی ەررزچ

 .(۱۲۹۵) یدشلوا را 2

 .نلک هعوفو نوجا كمرکع هلآ ینللارق « یواص نامز الدناندرف یحدرد ا
 سو7 ستوفلا یر نوا یک ندداسدرف یدک ہل رلهعزانم ناد ے۱

 یحنخواو یینکیا )۱۳۹۹-۱٤۹۸( ندننادناخ ہراماطسارط رەب ماظ ء۶
 .هراماطسارط . یدراشلوا زادمکح یرناه یتا و ناژ یحن کیا هلا یرتاه

 ندرانو ۰ یدعلوا لضاع تنوکسو حاص زا ۶ 7۴ ۱
 . یدشلا عياض یهجو كقلخ هلاماظتنامدع یر دنا تنصوصخیرتاه ی 2 د 1

 E ك یک نامرر چھ نرتو یلخاد 02 هنس رزوا كلوب



 یوم مرا" ۱۰۰

 ۴ زکلاب . یدثملبجا هعطم زواحتم یک هدانناملا هکیدشٌما کن هجرد وا

 1 ار نوو ارکوص اهد .یدراو هعطم شا ی رکی هد( غهبنرون )

 3 ہج هعیطم .یدشلدیا نشاط را هعیطم دون لا كرلاووژرو نیکنز ءكرارتسانم

 E اکیا یقات ہرزوا قلوا تعنص رب ندا نمأت هیدشه ایو هیدام عفانم

 ". یدشلوا تمرح رهظم هدهرزوا قلوا هطساور یلتوق مداخ هنسفر كمولعو

 ۱« یماظعا مسق كراباتک نانولواعبط هداینالآ هدنربخا فصن كرصع یجنشب نوا
 8 تک ءرابعار .یدشلبتک هدوج و نوجا نیمطت یس رکف تاحایتحا كاهر

  كفلبجهیبوق ءقلیحیاتک . یدراسشا نالعا بونذ وفع نوجا راناناصو نا
 هتغر ہدایز كب هدنربانب باتک ی هد(تروفقنارف) ءشلدیا قلت ہدنتروص یسقرترب
 .یدشعا راشتا نداینالآ هانناساو هسنارف ءایلاتیا قلجهعبطم . یدشلوا رهظم
 «! اع نامز یه هنسرکف رازاب كنابوروا یدمش «رانالآ زہ : غنی هفمهو یتح

 ۱ یدک د

 اہک یک درج تاحر یی نوتبسب ہدایناما هدرصع یحنشبنروا هيلعءانب

 | كنموکح ندوب .یدیا دض ہنابط نابط ہلیایسیسایس طاطحنا كتکدام تابحو
 تاعالا ندرظن ان ره ہداینالآ < ءلالا 4٣١٦ ا ہد یسمماس لاوخا
 ۲ .یدشلدبا سح یموزل



nطی +  

۹ 5 ۱:۹ 

 ندکم یبا هدرمشو رکا ا یدیا اسم اک یسامور كناسالآ یرہش انولوق ۱

 یشپ نوا ¢ شهالشاب هکمما یقرت هدتعیص اڑ .یدد وج وم مو درک اک ہدایز ۱

 «راوباق کحتسم «راوتاش «هسومع ٴیاسم «شلدا اشنا رلاسلک فب رظتیاف هدرصع ا :

 هقشاب ندو . یدشملسای هدنلخاد تعنص ر كوو ہلس یرلوا اووژرو یتح

 قوچ رب هداینالا
 ۔ رتلکهو راراکتعنص#

 یدشمش هدرلش "

 یرروهشم كا ءک ٢

 ۔ ےس «تفارف مادآ ا

 < تسانہدنل نەمتساب ا

 .یدہا رەنخول نەبتآ 1

 ہدّس دم جرا

 افا هفظو رب ویو ر
 هد عارتخار مهمندیا 1

 هدوجو هداعالا هن "

 ۔هعطم دوا ؛ ی ثمل

 راد .یدیا قلبج

 یادحا كران وےنفلآ

 هتسساقر كفنص وہا

 تمدح هدایز ك ا

 ۔ هعطم . ىدا ق

e E کہ قا ےک anam 

 غرەبنتوک

 نوا یلچهمطم . یدرلفرح كرش «ندا تمدخ تک كلا هنسیقرت كفلیج "

 تعنص وب .(۱۸۳۹) یدشلدیا داجیا ندنفرط غرەبنتوک یلسنایام ہدرصع شب
 ہد١٤٦۱٥ یرارسا نوتوب طقف ؛یدیا مولعم هد(عرهبماب)و (عرو زارتسا) هد ۰ و

 و

 ]تک تون ورم جیم نم

 یتح . یدرلشعا ربدقت لاحرد یتسها كتعنص وہ رلرصاعم . یدشمقح هن ادم

 ینوصنءژ القبل یریدم تاکوکسم (روط) یئول یجب رب نوا ہد ٥٤٤١ هروک هتیاور '

 رلهعیطم ہدرصع یحنشب نوا . یدشمردنوک ء(سنایام) نوجا ییصحتقلیج هعیطم "



 یوم خیرات ۱:۸

 ۱ قیردهرف ۰ ,یدا قیردهرفء« روطاربعا لوص ندک هب( امور ) نوجما كمىك جات
 1 هدنسهلزیم چھ یذوه ی ءدلخاد كر وطاربعا . یدشمامالوا قفوم هدشر چیه

  خیوزلش ۰ یدشمالشاب هیالوا فعض راچود هکدتک هدهدج راخ یک ینیداوا
 نا فرا شاد + کیا منا یدوف كرولا هنامز وا ناتشلوه

 غ انا ۵ شها باغ یردوش هدهدناتراحامو ایوب قیردمرف .یدشلوا

 یهامسقام لغوا یا ارجا مهم كا كف ردهرف .یدشمالشاب هکملکح ورغوط
 ۱۱ تئارو هدقآ ر وطاربع | ارابتعا ندح رات ول یدا بسا نعت a هلک

 . یدشلدبا قسطت العف ریارب هلکمهلدبا قیدصت ًاقوقح
 ا لاوخا نشا شما یادت "ةساس الا رم

 _ اعال' هدرممع یف ہر وا

 ۱ 1 هنراشیا کرو و هل دع راس رب «رلشمسا هعفادم ینف وقح كسک یهیشداقهراسن رب

 1 یراق دل | هنتل | یراذوفن یروطاربعا ءراسنرپ . یدرلشلوا عنام هنسرلعا هلخادم

 ۱۳ یراسلحتلایا هلعءانب ءیدراشمرک هنتلا یذوفت كنیراسلحم تلایا یرلیدنک هدلاح
 ۱ ۱ .یدراشلوادودعم ندهطساو هناکب نوجمسا هعفادم ینفوقح كراناما (ل دن هتشدنال)

 U یاسع ا شما قام ام لاک ینقوقحیموق نالآ

 ۱ ندنقوقحامور هدف وقح نمرح .یدخلا یقلت یک لام ثوروم ندیدادحا

 ۱ ر رحاهد هعامجاقفونص فلت نانا نوا یی دلدباتیاعر ه هدرف تیرح هدایز

 ا هداینالآ هدلح ینیدلوا قرتمیسهرادا كلکیءرد هده راس کلام .یدشمنا عسوت هدنروص
 1 ۲ كترحاذک .یددوح ومرارب قوحرب هدنفرطرم ناه كتنکلم ءدناع ہراناسئارح

 وا یسهبعانجا لاوحا كنبرافنص ولبوک ہلیب ہدرارپ ینیداموا امرف مکح هدایز كب
 ) عفان هدنرزوا یمهبعاتجا طئارش كراوایوک هدیمسقرب كرارېش .یدلکد انف هجرد
 | «یدلکددودعم ندزک ارم یعانصو یراجت زکلای رارہش .یدشلا ارجا رار

 .یدردہا لاکا عقومرب كوو هد غاز و هدارو

 ہیعام تایم

 . یدشملبجا رانونفلاراد کییی هدرارهش یک (وهژ) «(داتشلوغنبا) «(غروییرف)

 ۱۴ یراتعح تلایا .یدشمالوا رثأتم هحردوا ندسد ۶

 اا قرت ندنرظن ٌهطق هلدعو داصتقا زکلای رارهش هداینالآ
 1 یراکفا نالا . یدشمرتسوک یقرت رپ لوو هدارکف ؛یدشم

 1 ۰" .یدشلدبا داشک رابتکم KS «شلو اکا ر كوو



 تا سا یس ۱۴9
ax Ord 

 ندنلآ كنادناخوب یروطارپما جات ًارابتعا ندخراتوا هکنوج .یدشلوا یسسوم |
 ۔ام وا عياض تقور چھ

 « مقتسه ترەلا .یدشم

 هنسیدنک.یدروسجو کد
 هلمم ام یفاظو ندیا تا ۰

 هقارتفا ید «ضشمالک ۲

 و حلص «كمر و تیام ۱

 كما .سسات یاس
 هامزوا كعلروطاریاو

 نالوا فعض راحود ردق

 ہتسا كا هعادا ید را
 ثب کیا طقف یت
 هر «شعاتافو ہدنجما

 ۔ہرف ندرلغروسباه هن

 .یدراشلا باخت یَا
 تا وو رادشسد قیردہرف

 طقف «دصقتم «راکسوم

 بفتحمندناسلعف هدنامز نبع

 ماود هنس ىللا .یدمدآ ر ۱

 ۔اربمیا یتموکح نامز ندا "

 ۔اربعاو یدوش كروط

 ۔ را تتح كتارا
 ءوسندن رظن هطق یسەمح

 (هدقوربسذا) قیردهرف یجنچوا روطاریعا . یدشلا لصاح نا 5

 كتكکلمع نوک نه را :

 ۰ یدرلشمهمروک تعنام ر چھ نده ردهرف «راشعا دوم عیسو هس ررض ۲

 . یدشقبا تم هنسهیسایس تالبکشت كناينالآ هدان « حالصا یاسلکهن قیردهرف |

 و ہے را



 یوم رات ٤٦

 ۳ (بآ وص) والس هم هو .یدبا هدتهام ر كحمدیا 823 تقابل هن رانا وذع-

 کک ترا لاصحتا تقفوم رب چه ۶ شمشارقوا یشراق هالا لا
 ء كرەلیدیا علخ تیام « شمریدنجوک هدیاکداز نالآ هللا یتاکرحو لاعفا
 ۱ 8 تلاسم «یتکرح مهم كا كترهور .یدشلدیا باما ترەبور ندراضتنم
 ۹ ۳ یہا لیست ی اقفوم كنتعج ( هم هو تنس ) ندیا لکشت نوجما اج

 دل و :نوجایندنولو هدنلاح ترتف Ll .یدیایلدع فرص یمەفیبظو كتمجح و

 اوج هدنجا نامز زآ یددع کنیراەمکح (همهو) .یدشلوروک یتمدخ یا
 ۱ ۲ هممو .یدربلیدنا مادعا لاحرد رثت ال وا موکح همادعا هل رارو كنەمكع و

 الزود هہلدع روما :یدخفاو هدنشا تشهد یاینالآ ید و قرع كس

 ۱۹ رز م رصع یت | نوا یذوفن «شلوا یراج یمکح كنهمکح وب هداینالآ

 1 ا

 ال دم تاغ دن وهزیکبس .یدشادا باخ | دن و هزبکم ےس ر هدننافو كره ور

 ہداہ الا و وط هس رلدامر كوص كتابح دن وم راک .یدشلا دشت

 | كارتشا هن رح كرلتسوھ هلا یساحور یل سلاتسن وف ۷ و

 ر ر هلوزتعوح هدرلنا «هک یدشلبا هدعاسم هنسمتا ذوغ دز كنادناخ کكوبوب چوا

 > تباغ ہلہادناخ نرەلوزنھوھ <دن وم زیکم س .یدیا نادناخ عروسراهو نتامو۔

 . ید راعروساه < یدیا قرت ہدایز؛ا ہدنحما رانادناخو طف ۔یدرفا

 اآ كننادماخ غعروسیاه كرهر و هترهلا ای رتسو ہا یەازلا یز دوم کش

 قد نام یترلعا هلخادم هدهشارو-

 1 دشا وا عطقنم لس ٹکرا کات ازیاش غدوبنسکو هح دیا تافو وف

 ور 7م نع و ثدشدم هدیج وا هرات و .. یدشلک لارق چوا ندنناد اخ عروم یل ولد
13 

ew 

 1 ترا یداماد یکن هلس اف و دن ومزیکس

 گیا .یدشلوایروطاریع اانالآ ترهباآ
 ۱۰ نه ادا «تادوب طرف < یدشم ز وس هصىق ا نامز كنرهلآ

۱ 
 1 قفوم هکمریدشلرب یرصانع نونو ندا لکشن یاسالآ اعفاو .یدرالارف

 با یر راق دلوا توسم هف ع 7 لاعف راش وک ی رلمنع طو .یدرلشمام

 .یدرلشلا

1 
۳ 

7 9 

۰ ۶ 

 ی.
۳-9 

۱ Et : 

 ںی ۔وبساھ هد مهع وک هو وآ"



 ىف هلیسهف.ظ و هعفادم یرلارو هدنامز نبع قیمدختسم ہزاغم . یدرونولوب رگ

 . یدراو یساعانود 6 ثەزااھ

 ہرالارق یرلطرش ییدروک موزا
 نو ا كح هر دتا لوق

 راجا هتموکح لر قلارق هفراع

 - رو ها رلیلحەوسا < 3

 سهم و یدک 8 رايلجەو

 كح هملب | روبح هغ ولون هدرا

 نوا .یدعمرتسوک رادتقاو ذ

 قطلاب و لایت هدرهع یجدر

 یراصحتا نان رہ هد ۱

 .یدبا هدنلآ ك(ہزاھ) 3
 یمهلدابمزکرم هحماشاب كەز 27

 هد رهش (ڑورب) هد( رد 4
 ۔وہ كن راتکلم لاق ےہ

 كهسور ءقالوصحم نو

 رو ءیسرد «قشز یگ

 ثیانولو ءیغلابو هتسرک كگجوو'

 ۔ دیا هلدابم ہداروب به ییادغب

 رلعاق كردن الف یرایک .یدو 7
 6 ی رلبارش ثك هسنارف ٹی

 ۔ریشاط یالوصحم نوو كق
 هژاه «هکهدهج رد وا . یو

 یج درد نوا هدنسهاس یداحتا

 دی دم LUT ہدرصع یسبنوأو

 هلس هدنجما یسایس شاعشتغا ر
 .یدعمروکیینیدنرآ امئاد كنتور ۱

 كر صع یج دب نوا یداحمآ هزئاه

 ءشلا ماود ردق هنب ربخا فص

 E غروبماه ( هداسالآ مویلا

 یرارهش ( لہو ) و ( مهر )

 یر كن

 ٩ دلج * یوم میرات «قیفر دحا "

72 

 79و
 1 ۱ رس ¢

 و 24
 بہ
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 1 (ندنسولب ات كرەرود) دنومزیکیس روطاربعا

 . ىدرل علاق ہرزوا قلوا رہش تسل رس هرزوا قلوا یسهرطاخ كن داحا هزاه ی

 .هحرد وا نوحا انا ا اعفاو یم ھوکح نامز كلراش یحدرد

 ۴ (لش)و _(شوخرس) و یفلخ مو ؛ یدشمالوا عفان

۱۹۰ 



vtیوم حجرات  

 | ىد ورغوط اهد كلردیا نالعا ںامرف نوتلآ لراش ندیس و . یدسشلا كاردا
 لق هنلاح هدحتم تموکح رب یتکلم « شما همادا یتزتف یطورشم كابنالآ
 ۳ ءندنباختا كنلارق امور مسق یحرب .یدنک ا ندمسف ییا طرفنوتلآ .یدشلا

 1 . یدثحاب ندەیمومم تلاسم و ندتنارو قح هللا هکلم نناوف هد مس یجنکیا

 ا قجانواوا باخ نا ندنفرط بختنم یدب زاتم «ءرادمکح هحنحوم نامرف نوتلآ

 اڭ, . یدکج هبدبا ارجا هدنتلا یتسایر كتسوقس سنایام هدندوفقارف تاباختا
 | سیدقن هد( نلوک < لهباشالسقه ) لارق هدعب .یدیا یفاک ازا تیرنک ۱ نوحما
 ۱ «رلقحاریدصاب هراب رلستر .یدقجالوا كلام هذوف رپ ویو راضتنم «كح هلی دبا

 | یشداق هرلنوب .یدرلکج هتاشیا یراندعم ی هدنرلهناکلامیدنک «رلقج ایالبوط کر و

 .یدکج هلیدبا قلت یک شلوا یشداق هروطاربعیا هلبنع ءزواجترب قجالو عوقو
 ۱ ہت تا ٰیمات تزثف رب یطورشم هداننالآ قاعرف نوا كالراش

 | ۰یدشمامالواعنام ءنسەمشلتکنز كنابنالآ ءہنسیق رت كتر اجت طقف
 0ر راروینهس یک یفیدلوا ہدایلاتبا و هسنارف « یلامها یهدنرارهش كوبوب كنابنالآ
 ۱ 1 .یدرلشلدبا دار 1 نده رط

 £ كردا ہدافتسا ندرلقلقیشیراف یهدننی رب هلن | رروطاربعا هدر رهش قوح ر اک

 ۳ ۱! رس زس) كردہا لکشن رلت روهج قافوا قافوا و اس و یدرامغا ت؛رح "نالعا "الماک

 | .رونولوب یزهیلام « یراودرا « یرلەمکحم هم ربآ كرارهش و . یدرلغاوا دودعم ند(رارہش
 لرش .یدرارابا لیکعت راداحما راردىا قاغا ءراردبأ دقع راهدهامم یک یراکدتسیا ۽ ید

 | رن و . یدنرابع ندهعفادم ی رلتعفنم یراحم « دصتم ندداحا یرلکدتآ ل اکشن

 | .یدردبا قر هدامل قوف میانص ا تو 2و یفلص 084 هدر

 الا نمان 00 قعای عا فاش و 27 ا و یار

 راما < یدشندا ريع (ہزناھ) هرلقاسا 9 . یدرلش# | دیع رلقاسا ہدنرلھرآ نوجما

 (۱۳۰۰-۱۳۷۰) هدنرخاوا رصع یجمدرد نوا داحاو .یدیا (یداحا هزاه) یوو دا

 ۱ ا در ےہ : دلو لا5 ری ناک هنداحا هزاه . یدع ۶۱ قر هداعلا قوف

 ۳ 8۳7 كاا . یدنا یرارهت انولوق < غیزاد مەرب « غروبماه ءلەول یرایقرتم
 ۲ * رلەکرتشم عفانم یرلثومیم كر رهش نالوا لخاد هداحآ هئس سه . یدا یرهش (24 ول)

 ۳م اج ییهدرفنم عفانم ۳ موم هیساسا ۂدعاق هدهرکاذم ء یدرلردنا هرک اذم هدارو

 هدهرتلکناو ردب الف < جوورو « هیسور « هدهبنجا كلام ثك(یداحتا ہزناھ) . ىدا یرتا

 ۱ «ءدنرلچا .یدسک هےلق E قیقح رلهاکت ران و .یدراو یماکتراحم كوو ترد

 نوجا قعوق یهعتما نانلآ نیتاص < رازاب ر نوجا قعولوب هدنالدابم هلبلاجر تکلم وا

 هما« رس



 ےہ
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 وتل 1 ذالراش یج درد

3
 )١ہ+۱() یتام 

 (ہدنس هناحبتسک هنایو)



 یوم خیرات ۱:

 ۱ ا هرکی (س)هر) نامەلف یتلا باب لا ة هسنارد

 ول ود لراش یلغوا كناژ ی لادحح وہ یشراق هب ین ول هلردا دع زواج رب هی ر غ وط

 1 را سڏ راپ دانا 7 یو طقفو . یدراشمروس یرلیا قرالوا بور یعرونسک

 ۳ ۶ کا ٹینا تاقا لب ال یهدقح یدنک
 دا جت ۳ هديا تلخ هنماعیدنک یراسنرب نون و تیاهم «شمرتسوک عمطو

 ۱ وب هنر «شٌما ںیم هلبا هنطنط لاک یو ا اب هنرزوا كنو .یدشلا

 9 .(۱۳2) یدشلدیا باتا روطاربعا لراش

 ا E كنساسدلک « یساع ولوا ياا كلراش لزا ىلا ی رد

eیدشمهمتیک هنیراشوخ چیه كنبراروهس نالآ نیەتسیا  . 
 اا باطت هنلارق هرتلکنا ینجات نالا یعسق رپ. ندرلنونع ريغ

 هلراد | یرارود كلبا كلراش .یدراشمامالوا قفوم هب ر چسه هدیراششا وہ

 اکا کسا ردق تدمرب «تیمیمص یهدنس لارق هلبا بیت «شمکک یلام
 هدلراش طقف . ید اتا لصاح مدزادنما هنسلک هلعف ندموق كنيراركف

 کا هس ینکیا كلراش .یددوقفم تسلباق كج ہربتک هناکما ةجناس یرکف

 وم قرهشقلاق هغلا ماقتنا ندرلیدوم قلخ «شعا۱ روھظ ه ابو هراق هداسنالآ

 5 یرلقلقشب راف وب لراش یجشدرد یاسو .یدشلا فالتاو لتف یرایدوم

 ا لرا .یدشٌما هلخادم اب هشیا هداننا وہ «شمامالوا قف وم ولردر هکمنا
 1 هه هدرفس وہ طقف «شعا ارجا رفس ہیایلاتبا نوجا كما 1 ین٢ یلروط

 ۱ و ویدام دوه ثانغللا رق نالآ نامزوا .یدشمهمهدیا BE تقفوم ر

 1 .ىدشملاق ترابع ندناونع ر یرخف یمان روطاربعا «شلرف

۱ ۱ 

 ۱ ۳ را رب مهم تیاف ہدنتیطورشم خیرات كناسالآ ط و دی نوو

 ب م نامرف و . یدبا ( نامرف كا ) یيدلیا نالعا هدنسهبس ۱۳۵۲ هدوا

 1 ویو نوجا ینیدنولوا مظن ہللا یتقفاوم هرارومسهسو دارت وف < هاراسا رب

 0ت :یدراخ یتصا

 ۳ هسسات یماظتنا و ماظن ًرابتعا ندنراهنس كليا اهد كنتموکح لراش
 نج الوازئاح یتیمها رب هج رده ثواها كج هلک هل وصح هدنس رارہش هل ارل سفر یش

 لات هدلاح کو زسذ وه هداساملا سقف وم ہدانلاتبا اش



 ۱۱ اسان آ

 - ادم نوا نکس ینالتخاو ناژیسنکیا یعرکی اباب . یدشلوا لصاح فالتخآ
 . یدشمالشأپ هفعالرضاح هززابم ر یک ء حت دیا 8

 روم) < 8 لونج كنسودرا LS < شعا هدافتسا ندلاوحا ینول

 اوج و هدافتنالاب  ندنسالوا توان ہوا ا
 قاحلا هنتکلع دام ینسەاکلام ارتسوا یک هدب

E 4كردا ضرعت لعفلاب ہنمصخ  

 - رط اياپ ذونه یناروطارپعا طقف ء شعا ب
 كنول یرلمصخ نوعا ییدلدیا قیدصت ندز

 زواحم یشراق هخ باب ان داع یرله رام ييدسا ارح

 هرزوا كنون <« اپاپ . یدراسشمعا قلت هدننر

 یلراش یجدرد یلغوا یجنچوا كسلبف لزوگآ
 | ہننازواھت كنبااب ءیول . یدشملا باتا دا

 هلکاض؛ار فابا یتح . یدشعا ہللاقم هلدش ۳

 ؛ شمردنبا خسف هدیاخنا یک یشن
 ساح رب یعومع یک يادا كسابف لزوک و

 ۰ یو ۰ (۱۳۲) یدشعا بلط ی دقع نا ۱

 تیاهن « شمشوبوا هدهلسلبف لزوک ارکو ص اھل

 شرکت .یدشع ولو هدهلدام ر نوزوا هلا 1

 ندنمشد رب كوبو یول هلینافو كناژ یجن ګا
 كناو ون ه یحنکیا نوا ظنف . ىدا

 لراش یجدرد روطاربعا نو ء هترزوا یا هلخ ادم هترلشیا اس 1
 ۔ هفروق) ر هد( سنەر) كرهشلر یرلسترب نا

 كنهسمک نانولوا باا ندنفرط یراختنم نام ا هدداقعتا و ردبا دقع (نب

 ینیدالوا موزل هنهدصت كناباپ نوح اكنوب ویغجالوا ی ارق انامل ا رب یتیقح و عورت

 ربارب هلبا یناونع لا رق كردیا عاتجا هد(تروفقنا رف) ءارکوص .یدرلشم ردشالرآ
 .یدراش اناسیفیدن ولو هدنلخادیراتحالصیدنک كم ر و هدیاونعقلروطا

 . یدشنهحیش هلبس هبلغ كنسراسن رپ نامل ا «هلدام ناکهعوقوهدنس ین وا ها اپاپ هبلعء

 ات نا... سحر باس س

 ۱ در

09 



 یوم جرات ۱ 4°

 ۳ الا ہدلئانس ۱۳۰۸ یحات قلروطاربعا ۰, ای

 ۱ 3 ر یت> . یدیا هدکیا س امام روا و عمونسکو ل

 دوف فامهق یجنسدب ءپ بیلیف .یدسشملیباق ہیوزدا وب ہلیب پیلیف لزوک
 نو جیا ادا دنولو ریت 317

 رونا لیہ یردصقم

 ے تدەباق كن هم وع ےک ا طقف

 شوخ كب كتابا ی ا۔قتنا هتنادن

 ۲ اعءاس . یدلکد یش رب كج ەدىك

 ظ ینکلدنمان كسلف لزوک ءا
 کک مازلا هدنروصض رب یه

 «هدیسیلبف لزوک رابختنم تباسہن
 3 هدی رللغوا هلرهبلآ
 ,ew ا كمال

 ۱ یعروبنسک ول ود یرتاه ندا

 . یدراشلبا باخت روط
 1 یراھ و <« یراه

 233 هاو هحل وا ر وطارعا

 ناسا ین روطاربع |

 هو الوا یراه . یدشلوا

 و ۰ شعا هلخادم هضرلشبا

 مارا كننادناخ غروسنسکو

 الا مدنتافو .ىدشملا قالا
 رەواب ود یئول روطاربعا

 كح هاب دیا باخ ا ماتاظا . یدشملاق هدنحا ترو ر كوو تدم

3 
۳ 
 ابو

1 
۶ 
 ادا
 ۱ ما وما ا نا ا ندر ٹںلسادناخ غروبنسکو و عروسساه ید

 : 9 دنا رب کی هغلروطاربعا ندنغیدلوا كوحوک رونه یلغوا كسرتاه

 ۱ وک فود ایریا هدانما وہ طقف .یدشلدا نالعا روطاریعا یی ول فود ارهب واب

 و وش هدنس نادناخ کیا « شمهعا قیدصت یغللارف كنیول < قلردهرف



۱۳۹ LUT 

 ملهلیو ءینکیدریدتبا تمرح هنسهقاش قلخ قرایوقینسهقاش هنک وا یسرئاد تم
 ار ءینکیدلدیا فق وتو سح ار کیدمتاتمرح ه هاش ى 5

 هنلعواقوا كاله ملهلیو «ینبدل رب دن آ قوا کوب نون وق اما رب هنشاب كلغوا قرالو

 .ردشل ار وصآ هلا ها عاش تردق صاخ انک کیدر ود ناما ندمر دّساتب

 نت غروسناه هلسنافو ءرهلآ وک

 كلادناخ و . یدسشلوب لاوز هدیاسقاو علاط

 .یدشلا هظفاحم ی مهاوظ هدایز ندنسهلصا تسهام قلروطاربمیا هدنتموکح ن

 یبهاص لار ع.وسبا

 ۱ یراه یجئدب یروطاریعا ایام آ ۱

 ۱ ناقشیلاحو ینامولعم یز عا قرت رارہش طقف < شما باغ یدحو ایا |

 ر ینسضارا U نامز یغیدلوا رادمکح فلودور . یدشمشش ران

 -راقلسوستسپ ءندراقتنوق «ندرلقل هف ود اورا UU .یدشلرا هرلهح راب ق

 ناشیلاج سات نوجا یسدنک یک اک یر سه ؛ یدلکدهدحتم تله رب بکس ند

 ۔ ص ء هدننونح ءہدنلامش كنلاینام ا . یدشلوا تزانع ندرلکلروہنەس قوح

 یوم ) کضراروطاربعا نالا . یددوجوم اع الهحراپ نع ء لاح ناع ہ ۹ را

 «ناتسراحام « هقراهناد دلراروطاربما . یدشلاق مقع ًایلک یرلادوس (قاروطاریگ
 عرویساه ندسس و . یدشمالاف یرازو هکمهتسا ین تسعلأت هل ندای ۲

 .یدشلا ترغ فرص نوجما قمردتناط هدانالآ کیا اب ذوق «یناد



 یرمع خیرات ۱۳۸

 هل قت ا باطل كفلودآ 0-9890 دا اب رانالوا رادف رط

 و رەلا ناب سو < شا هعوفو ه راحم هد سفر یا هنرزوا یدر باوج

 .یدشاوا روطاربعا كردپا فلت ہللا یدنک ینلودآ هدهب رام

 ۳ یاامت ok یس نما هتسدنک یا هطارعا ملا
 | وب ندفساینوب یک کس ابا هدنرانامز كللا: اهد كنتموکح طقف . یدشمردتا

 ا ا با سم هلی دزوک نوعا تمواقم کو رها .یدشمروک تمواقم ر كو

 كنا ووا لتا اب هسرزوایسمهلدبابیوصت ندنقفرط راروسنهسكنقافتاو ءشٌعِا
 1 : از ندمان الماق كتارا ءیہەجت و شود نوتوب هرهبل . یدشلو ییلو

 ۱ ۱ , یدشلاق ترابع نددسزر یورت یدنک هلا صصخ هتناداخ یغلروطاربما

 ا آقا نادناخ هداسهوب الوا ءرەلآ .یدشعا فطع هیاسهوالوایتفدرظن ندیس
 1 اردبا هلخادم هنلئاسم هکنٹنروت ءشعا هد قی لاوح و كردي هدافتسسا ندنض

 یدشم ال رضا> طوقس رود ۳ تیار ارا ندح رات و « شلوا بولغم

 ا وص ینکب نکردک نوجا قمریدصاب یناصع نلک هعوقو ہداینام ا ںونج ہدعب

 ۱ ۱ ۱ . یدشلدبا فات ندنف رط توان

 ۱ :روساھ هددرص یشدلوا فات هلروص وش رهملآ ۱ ۱ ۱

 ۱ (سنیویش) « هدرللم راوج هتسضارا كتنادناخ رفت مر دیور جوا

 | رویاشاب راها ر < ازا ر هاردب « هدنسلاوح (ندلاورهتنوا) و (یروا)

 ۱ هدنش رلاپاب هللا رلروطاربما مدرصع یحنجوا نواو یجزکیا نوا راهناعوب .یدرا

 ۱ 1 هتعبا . یدرلشلوا قفوم هتیرح نالعا كردہا هدافتسا ندرلەب راح ۳ هع ووو

 اک ۰ اھا وب نانولوب هدنتنآ یرلتک اع یئرا كننادناخ غرویسباه ہدمرص
 ١| تیرح نالعا نوتبسب كرديا هدافتسا ندنرتف نالوا امرف مکع هدقلروط

 ۱ كنامرهفرب هلو طقف .یدشعا روهظ هدانناون ہدلەت ملهايو ًارظن ہتاور . ید

 ۱ درودوا .ردلکد دوحوم هرات ةق ور یطو وا هني دالوا ںولوا دوجوم ةققح

 | وصتیلاظموب .یدراردیا ارجاراملظ هدنسهشوکب یرف رظنو قلغاطوب كنهرشوسا
 | | هدهمجاف و «شمذای هعجاف رب هدنمان. (لهت ملهلیو) رهللش رعاش نوجا
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 اعقاو فاودور : یدشملا بک تیهام رپ یی قلروطاربعا ہدن۔امز فلودو وز

 ءراجوتنمسر هدامور ءرارفس ہیایلاتیا ندبیسوپ

 ۔ور .یدشماملق قترا یراەراحم بلص لها

 نیتال « شع وشود یل مع و نیتم تباغ فلود ر

 رظن ینسەفیظو قلوا یسیر كرانابتسرخ |
 -رتسوآ رب ہدایز ندنالآ ر تح .یدشمالآ هرابتعا

 یذوفن كننادناخ « شمتبا تکرح یک لو

 فل ودور .یدشمهب وشود یشر هقشابندهب وقت ۱

 الاوت تیاغ ء شمر دوس یردنک درا

 یفیدلاق جا . یدشمتیا رارما تایحرب هداسو

 ء شمراہوق جوواح ہللا یدنک نوا نامۆ

 هنسادنک هعدمحما یزکسع نامز یغیدلاق زس وص

 كفلودور یسورغوط اهد .یدشمهع روا

 قفاصوا یصوصخ هدایژ ندنراتقفوم یا ا ا
 یخ نامأت یتسالتعا كتم ۱

 هننادناخ یدنک ینجات نالا ء فاودور

 وید ینا نشه هوا ثممتک هلاح 7 یر ۱

 قفوم هنلماوب یتح .یدشمامالوا لئان هنیدصق#

 لبا ی ارق هرتلکنا ءشمارآ راقافتا نوجما قلوآ
 راقلراک ادفنوحما تلج یتبح كننادناخوژلآ 0

 طقف < شمتیا بیقعت ینکلسم هيمو تیک اح یک یرلفلس قدالوا یرظن
 .یدشمهع وشودیش ر.هقشاب ندهبوق ینذوف یدنک نوجا ابنالا فرص هدتققح

 غرویسباهو فلودور

 كلارف «فلودور .یدشمسا تافو ندالواقفوم هنلما یناطوب طو شعار

 .یدشمامال واقف وم نان نادناخ طرف نمٹا شات یلاسمو حاص ہلیا یذوف

 كمسافرطر یکدم وب < شمع را | تازواحص قد را ود بص كنەسذارف ,دنئافو

 نالو ترهش هلتموصخ هب هسا رف هترزوا یمهصوت تانسومقسپ ( سنایام ) نوه

 قاروطارپعا هدنتهوکح نامز ۶ فلودآ .یدشلدیا باخت واسسانود فلوډآ
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 ۱ قللارف «هداینالآ و هدامور ارکوص ندننافو كيا وئروقود راشیر
 اب ‹ شمالشاب ہکلونوشود نوجما هداعا یذوفن ییدتیا عیاض

 .قدنسهیلابخ ۂوق كقلخ یمان قلروطاربعا ندیا راصحا هنجان اینامرج یرب تدم

 ینکیاهسرایدنک ءشمالبوط یراختنم ءاپاپ ندسسو «یدشمامالوا لئاز ولردرب

 1 . یدشم رہدشا باخت لارق یر ندرلءروسباه ءیوقر رااح یذوفت هدهجرد

 دغو بدھ

 ولودور كراو هع یعوا . یدیا یلەرجموسا ر هدنمسا فلودور « تاذ و

 ۲ | تلودور دبا قلت روس نسح هدانالآ لوو یسردتبا باخا
 1 .ىدشملا تسایر هدهسلص لها رب یی یک ییدردتبا هداعا یلاوما

 دّساهداعا هدیلاوما نانلا | ندقلروطاربعا اک ا هلصاف «تلودور

 ندرلنامز شهدم نے ١ قترا » : یک ییدبد كرەالش .یدشم

 ۱ «كقفعضهب «شمس یرود جلف «شلو اح ر یی اسد .یدشمالاق

 ٭ كراش «فاودور طقف . «یدشماملق یراوقروف ندهرابج كرلناسزا نایاشاب

 ا اطوار کیا یلارق اسهوالوا فلودور .یدشم همهریتک هلءف ندهوق ی"الابخ

 ا 4 رلامغی یلاوتم و رابرح یصوصخ ہدعب شا نیمأت یرابلایرتسوآ کردیا هبراح
 اد دق 3 وار ) دما لوا . ےن ت دریغ هنیکست 0 ناناقلاح



 ۱ ۴۳ ۵ و

 بوسنم ہننادباخ رتساقنال .یدنا فیعض ارکف طقف + فیفع تبا یرتاهیجنتلآ ليا

 ولرد ره هتلم یک رانا هنن . یدشللا تباعر هجرد كوص هتیطورشم یلم یک رللارق نونو 1
 قح .یدشلوا ببس هنلکشت كراهقرف نوت هنهلع یدنک تباہ « شمر و یتازایتماو قوق

 یبیمیبط دلو كرهعرومود دراودا ی وقف شرام داغ قاژ «یرسرس ر لادنالربا ہدانئا و

 هراکسآر كنترو ود راشیر شلک ههردنو هلوق رب كليشك ۰ ۰. ادا مدا الا

 توادعرب یلتدش هدننب رارتساقنال هللا یلادباخ قروب لاح و تیام .یدشلا بلط

 یلغوا هر و یداغالهتسخ هدنس هحرد نی كن راه هدانا 2 , ةا بس هنل وص

 تدم رب « شما هدهعرد یاصو قرو ود قود هنرزوا یساعولوا نالعا رادمکح كلر
 رتساقنال .یدغهرو تیببس هننرح لک هتفچ اعدا و .یدشمشرقلاق هنساعدا قللارق هدا رکو ص

 یغید ولو (لک ضام) هد دنبت همرزآ 1 كب ادا قروب <« (لک یضرق) ہدنسەمرآ كننادیات 4

 . یدشلربو یمان رح (لک ہتفج) ہبرح و نوجا "
 ا بصع رس دراودا یوق شرام هدنساسا یاصو كفرو ودقود ۱

 < دراودا . ىدشملا زارحا ینغللارق هرتلکنا كردیا عقوم مکح هلتیرفظم چاق رو
 رثا رپ عفان ههرتلکنا نوجا کیدعوشود یش رب هقشاب ندنسهءدام تاظوظح
 لارف هلسروص تماوکشغ بصع ہدراشیر یشدراق و هو ۰ شمهم رتک هدوج 1

 یلتدش ی رح لکەتفح .یدشمع هراک ساریادناغقرو هل روص و ء((۳٤۱۸) شلوآ ۱

 یمه راغ تئارورر نشهدن هر ر تبع راگ ہا و را
 رتساقنال راشیر یحنحوا ارک وصهنسییاندنسولج كننادناخغ قروب تباہن .یدشلوآ

 یراھ نوا فلتو بولغم هد رام یکیدلیا ارجا هلارودو یرتاه ندننادناخ

 :یدمشا سسأتیادناخ(رودون) هدورالکناقرال والا رق هلنمات ی راه یجمدب «دودوت

 لوا .یدشملا لصاح راهحش مهمكي یئرح لک هتفج
 ید وه كياکداز شمادنر 27 كرالارف هدا یاس كنم لک فو

 قوچ رب « شلوا فلت ہدنساننا هلداج یلناق راروینەس قوچ رب .یدشملا و
 یر دہن ناه تاک او نانولو ہدن رللُا كرلنو . یدشمالاق را ندراەللاع 1

 تور بک لارف ندنس و .یدشمک هنسهرادا كلا رف به رلرب ندا ۰

 ندحراتوا .یدشمالاق موزا هنسعا تعجا ص E كمەتسیا هراب ءشمتا

 ر هلشع ندمروک موزا هغمر وص یرکفو از كنلاھا یرالارف هرتلکنا 1 ارابتعا ۱

 رلانب رکراک قوح رپ هدرود وہ .یدراشلا یارجا یک قلطم رادمکح 1

 .یدشلا تور تک هدايز کب رارهش یک لوتسیر و قروب «هردن ول ءشملس ۱



 یوم خرامت ۱۳

 | كاوپالود مایلیو هلا رەتساچالغ ردق تدم رب یرناه یجنتلآ نیک هنبرب
 | قلوا کاح هلاوحا هداننا وہ قلوفغوسودقود هلیصوصخ ءشماشای هدنتلآ یذوف
 ۲ وهط هلسافو كقل وفف وسودق ود طقف .یدشملا تعجاص هراهسسد قوجر نوما

 | هتفح) «راصارتحا ندا
 اساسا كتر (لک

 یدیلا لکشت

 | یرارظا:ك ار یمسق رب
 ۱  طقف ییا ماف هنہیلع

 ۲ مان ار 6 وص تدم ر

 1  یدلوازناح هنمانهبم ومع

 / | قروب كردیا ب؟اغ یتبہام

 ۔یران اداخ رتساقنال و

 داع ترور مد یراه یجنشب ی ارق هرتلکنا

 . یدشلا لوح هلکش

 تلا تکدم « شما هزرابم صاخشا هدایز ندریتاسد هدیرح وہ یسوضوط اهد

 ے ید راہ ناکداز هدهدایز كا ءشلو وا توا

 ١ «یدشع رآ یذوف ثیاکداز ہدەدەبعامجا تھ یک ینیدلوا هدتموکح ۳ یجنشب نوا

 13 ۱.یدشلاب اه اس سس ای ذوف طقف <« شا هظفام يور نو و اعقاو یفنص ناھر

 ۴ ہدوتنلراب یدراشخا لم هدوتنل راپ ی رلب تک 5:۷57 افا بوسنم ه هقبط طسو

 ٢ .هراسنرب هدنشاب تااکداز .یدیایرل:وعبم كناکداز كوچ وک «رلنالواذوف زاح هدایز كل ندرلن و

 ۱ )یک هقرف رر يتوق یسەفاک كرلن و : یدروسولو یرلسییر هل اع كوو ارکو ص اهد

 اعا .یدلکد ردتقم هغي یش رب چیه یشراف هن دوش و كاکداز « لارق . یدرلشلا

 ۰ . یدشمالق یذوف هد وتناراب نوجما یغیدى ولوا ارجا هدنتلآ ینراظن كرازون كوو
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 ۱۳۳ هرتاکنا 7

 ۔ ری ہدلاح رب یسنمو كورتس هدارو ین رم ماتخ < شزا ی ربا یهدنمان (سوفول ایر) "
 .یدشفل ۲ هنتلآ شیتف رظن هدلیصحم یهددرونسقوا ًارابتعا ندخرا و ,(۱۳۸) یدغم "

 . ىدعملا مضو ین راساسا كنسيقلت زرط یهدزفامزو كندو كنيت لكنا فیلقو |
 اعاد راشیر یجنکیا لارق ہدنسانا راقلقیشیراق وہ نلک هلوصح هدهرتلکنا

 ندح راب ین دالاشاب هتموکح هرادا 6 9 ¢ شماشاب را یاصو كشدراو

 یرکندنسارجا تافاستعا قرالوا عبا هبهشیدناواظ «هبهسوسوو فوخ تا

 یھ یل احر راک | كردبا بئاغ یتیم اظ اع هوق نولوب نامز ر یتح .یدشمامروط "

 یراھەدانلاوب شما ارجا رفس هیادنالربا هدنرئنامز وص ءراشیر .یدشم ر دّتا

 .(۱۳۹۵) یدشللا روح هتموکحلرت یراذیر قراقح هبءهرتلکنا رتساقنالود
 ینیدلوا سرد هف رفر «رتساهالودیراه

 داعصا هفللارف ندنف رط وتنلراب هدلاح

 هدزاصعو هدهسراشم ا ناصع یرارادفرط كلارق عولخ | ےہ واٹس .یدشلدیا

 رتساشال طقف < شمرتسوک شاب یلالتخا احوقسا ارک وص اهد . یدشلردصاپ

 یساقلآ هدایقنا تحت كالاف ییونج «یتق كن هلرود قود ینمشد كوو لا كننادناخ

 یہا یجندرد « یلرنام رتساقنرر

 ۱ . ىدشملا نیمات یسالآ سفن تحار تدم رب كلارق "

 .یدشلک هلوصح هاساباحشا كللاوحا یتساس كنسرافلخ ہلا یرتاه یحندرد
 وتلراب « یرتاه .یدبا هارور تطورشم و هنا راکهظفاحم هحرد وص تساس وب

 مکحم یی ارق ذوغ یتح .یدشمشیلاج رارب هلکنا نوجشا یکیدلدیا باختا ندنفرط

 ہوتلراب یتساضعا سلم « نمرو یصوصخ سل يخالط نون وا
 تیاههافالتخا ولرد یه هدنس سلجم كوبو کیا وہ كموکح «شمریدتبا با ا

 و هدیالدام یشراق هنفنص نایهر ییدنا لخت كف و EH .یدشمرو

 یلغوا كوو ارک وص ندقدنواوب هد مهمو هدتم وکح «یراه . یدشع و

a 
 هلا ی دوج وم نونو یر اه یحعشل : یدک a E عیدو هب یراه یحعش)

 فرش و ناش هنسدنک قرح هساارف ہلصوصخ . یدشلا اه یتسهف.طو یللاوا

 تنوق یدضح كدراودا یحنجوا ہدنرص یحهدیا ترشابم هرفس ء شملا نامت ےک دف ہی و دریای تبیسشح سس سئمشم

 روح هغعولو هدنالداج یشراق هنتبعج لالتخا نلیدیا بیر ندنفرط جم ںیم ہک

 كنهرتلکدار ار هلرتافو كنرتاه .یدلارقر رکسعو روسح تیاغیر اھ .یدشلوا

 . یدشلو ماتخ ہدیرود قلئامرھف یسوغوط اهد و ینابح یطسو نورو
 : ھا اان تو ټو

 ےہ وم ا بہ را راه اب تاج ہوس a تک سم E ea 0 ا 000۵00



 یوم خیرات ۱۳۲

 ترس ت هد ياا ندیرح یمن هداتنا ال یاسدا زیلکنا
 ۱ . یدشمالاق ترا ند راع وض

 ' : اح كنیلقو .یدیا فلو < یمدآ روہشمالا ك رود دراودا یحنحوا

 14 درابهار نهکسسنارف ش٤ا لا ینلصحم ,د(دروفسفوا) فله و .یدلوھہحم كى

 | تموکح ها اسلک هدنرارتاوب «ماهقوا .یدشلاا هدافتسا ندنراا كماهقوا مویلِک

  نانولو هدهب رک هدافتسا ندرارٴاوب هتشيا .یدشمعا ثحم ندنابسانم یهدنس

 :یدشلا هعفادم ی رل اسا هلم تل اح هداتناوب ءفلشو

 ہلارف .یدشلو تیاہم هدیروصر ملأ. ینہ ہوکح نامز كدراودا یحنجوا

  هتففرف هنقشع كسرەررەپ شا «كنداقر یرسرس «لارف .ء شما تافو ا .ملمق

 ۱ ہو ہد یتسلاعف دوج وم هدانناو ندنفیدلوارابتخا تایپ یک اوا

 ٢ہدلضفار كرديا هطبار دقع هلا فلشو «ناژ قود (یتساقنال) ندن رللغوا تیام

 .یدشمرتسوکن مشد ہدەیوتنمراب یتسدنک ھا یک و .یدشمر دلآ هزوک ردق

 . یدشلدبا یف یسهرتم كلارق «شعولو هدساکش ہلارق ہدوتنلراپ هدانا و
 ا تک رارکت یتسه رمه زال وا رولوا قفوم هغم رف ی دوم كن ول راب «دراودا

 ۱۳۲۷۷(۰/) ىدشملا تافو ہذا رک و تدم را

 ۱ «نایالرضاح ییالقاو .یدروہنالرضاح بالقنارب هدهرتلکنا هدننافو كدراودا یجنچوا
 ۳ هنساحور دوس ۱ رکوص ندکدتا ضرعەعتآ هنس امج دوش كاا فراق و ۾ یدیا فیل و

 رد كفیلق و .یدشلا ضرع هدهنتش رطرلیحنلی دو ار هلرساس یساسیلک كل واق

 ءادادرتسا یرلن و رللارق هسرامهدیا هرادا هلتروص نسح یلاوما نان ولوب ہدنرادب :نابھر

 شادی ما ندنف رطراوغ هر یجب رب نوا اب 2 یرکفو كفیلَع و .یدرلقحالوا كلام هنتسحالص

 | .یدشنلتراسج اهد تاقر هعازاق تئارب كرەلبدبا هاج ندنفرط لاغود سس ر فاق و طقف

 ۱ ۱ داقتعاەنفیدنولوب شلسعا ناس هدنروصر حرص ذتاغ كن ههآا راکفا هدهسدةم تک «فیلق و

 ۳ هب هج زیلکن | لاحردو شمهتسدآ قعوق ہلکش ر , جەل ايال آ كك سه یارو هلته> ا

 ۱  هدنررلقایآ .هقاش رب شیئک هدنرلشاب ی اباق هدن راهقرا هدنامز نیع .یدشغا هجرت

 ۱ ۹ ہت هد لس 2ا ماکحا هلیسهطسا و رلبھار قوحر ه دلاح یغیدلوا یرلباق قانآ قىچا یسوا

 ۳ .یدرلشلا قبوشت هنایصع یراولبوک ہدایز كا رلبهار و .یدشم

 ۳ دیغارغا كرلیکر و ندتهح رکید .یدشلوا بیس ابوهراق هدازلا هدهننایصع رول وک

  لیکشت یئیهزایصعرب كو و یلاها «شعارازبب یراول وکر لاحوب نونو .یدشلنا رازبب یسک ہ
  موکحم فیلق و هرزوا قلوا قوم هحیلشاب كایصع « شلردصاب نایصع ہدەجیتن .یدشلا

 هداروا كرهلیکج هنیرهش (ثروو رهطول) هۓرزوا تیموکحم و فیلقو ء۸ ۲) یدعلدبا
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 هرتکزا
3 

 .یدشملآ هدابقنا تحت ًالماک ہدانئاوب طقف شما نایصع رارک: ایچوقساہدمرص |
 كردیاروھظ ابوهراقهدهرتلک,:ا «مدنسهرا یسەبراحم (هسناوون) هللا یسەبراحم (یسەربق) 1
 تیارس ہرارہش قوجر 4

 هدرلرب قوح رب «شعا 1

 فلت ینصتناه كنيلاها _
 ۔ دم ارک وص .یدشلوآ

 یداصتفا نارحم رب شه

 و :یدنتشمرتبن و 8 ا

 -اعجا فونص ربارب ہلکن
 ینیداغوا هماسقنا هبع
 .وركنموق زلکئا لا

 .احاو تدحو نوتوہی "
 . یدشلا هظفاحم یو

 رارصع قوجرب هرتلکنا "
 هدسلآ یاران یا
 یحنح وا هدلاح یبا ۰

 ات و هدام در
 اع .ىدشملوتروقەدند _

 اللوق هج لکا هدک 8
 ۔رمس «هج زسئارف ءیئ

 كر مناع راکو یا
 0 O عاق هنماقم الآ

 ناژ یسهجوزو یراھ رغ درد یلارف هراکنا . یدشلوا

 كرازیلکنا تیاه

 «شعاظاقا یاروصتو راکفاراس رفظم قالراب یرلقدلبا زارحا یشراق هرازسنارف

 - 6 نوتوب هدقاریوط رب ینیدلوب امنو وشن كنيرایشآ ینجا ردق هنامزوا رعش یلم
 ۰ یدشهالشاب هغلو ضف هلال
. 

 س

 شش ی ۔



 یوم خیرات ۱۳۰

 ۱,یدروسولو نابهر هدنراکسأر كرلندبا تکرح فلاخم هیوتنلراپ هدرصعیجنچ وانوا
 ۱ . یدشلا تغارف ندهنیظو و نابهر هدرصع یجدرد نوا طقف

 r یک س ندنسهقاتم ماسقا كنىلاھاو نابهر ہلرادرول وتنلراب هدرود 7

 | یمان (یسهزاش ماوع) ¢ (یسهرا رادرول) ہ ہرانوب « ۰ شوا لصاح بویع یبا یرآ یرآ

 | تموکح 1۳ . یدلکد ینیع كنیرب رپ یرلتبحالصو ذوف كنهراق کیا و . یدشلرو
  بورتسوک اضر هاررقمو هدرلثوعبم « قعولو هدایاصو ندا باجما هلارقو كمروک ی راشیا

 ۱ ۔ رارین البوط نوجا كللا ارجا

 | یرادقتم دا راد رول طةف .ید

 ۱ هرادا « شا صقات هکد تک

 وق هدایز ك ندزو و هدیرآ
 ۱ .یدشمشالب 5

 . رادرول هدرصع یجب ر نوا
 ۱ لا رادرول نيع امئاد هنسهراق

 0 ه و رعوط ندوغوط كرلنا

 .bos یدریایربغاچ یرلثر
 . ىسلجم نالوا یموزل هغللارن

 ۱ WwW هدلاح یرلکدلہا لیکشن

 عید ی رلمام هللا اعدتسا ر
 کد طوف ؟یدارردنا

 یرلتتفاوم E هدندتهح

 | لاکما یمالیوط کریو ندالوا

 لوا ینیدنولوب هدنجراخ
 | رارق یکهدنقح کریو رلثوعبم
  قیلعت هنکوص كعامجا یل
 ۱ ا یرلبلط یدنک « راردبا

 ٰ رارق رب چیه ہدبابوب هکدلدنا

 ا و رلثومبم . یدرازمربو او نوح
 - اد ۂرادا كتکلع هللا هطس ۲

 | یسیقر كنوتناراپ ہیفاممم .یدرلشمالشاب کم | هلخادم هنسهیموم تسایس كذللارف یا یسەیلخ
 هناتجا كا قحو ی رارارف كنللا رق زکلا هدرلرصع یجنتلآ نواو یحنشب نوا شلوا سعآ كب

 هماسقا هل روص وش وتنلراب .یدشمهمروک شيا ر هقشاب ندنسهفظو دق یر رکن ود

 .o یدریلس هدا اا هفظو ر مهم یثراق اکو لارق ر یسایس هلتهح یغیدا وا

 ۱ اقرجر ہرظٹوعبم دراودا نوا یدروی٭ را یب دتا رک وض ندبتلب زص زا ر هند

 .یدشع ول و هدنادعاسم

 . ینیدنولوا ارحا یسه راح ( یسەربق ( هده سز رو ااو دراودا یحنحوا



 ۱۲۹ راکت |

 تیام ء شمالشاب هلرالالتخا یرلنامز كليا كدراودایحنحوا .یدشعا هدافتسا

 تنی رج هتمز وب ہشام بام نکات خادم رر
 ۔ دا یجنجوا .. یدشلا لیکشت هلسو هنیدوهگ
 هلا هس رح طئاسو یلتو 8ة تیاغ یرح و «درا ۱

 . یدشلا ارجأ
 ندنراتسبا ء یسودرا كدراودا یحنحوا ۱

 ابو راثوراب فلکم ہلیا هرکسع تمدخ یالوط

 ینساممانود هدیرح تقو . یدک ی ندرلەبلاو

 ریمارب «(یرانوراب نایت شب) نوجا قمالرضا
 ہلروص و هفمالپوط انانود رب یلتوق « ریردنوک

 قعاپاق یهمرح فراصم طقف .یدرولوا قف

 - نعهدیا تعانق ھا ینادراو كتلم ةناکلام نوگآ
 راضارقتسا این انوا ییدلک ین اکتادراو و .

 ؛كرلیدوہپ ۰ یهداپ نوتوب . یدراشای هلراکر وو

 كع روا ینبجا وب «ربلآ ندرانایلاتیانالوا مماق هنر

 - ردیا لممحت راکربو ضا تیاغ «ییاها هدنوم

 و یلاها نوجا یتیدلوا ہلما تلم «برح . 8

 ۔ رازدبا لمحت ندامراقیچ سس ہراسیکرو ر

 کو هدیسقرت كعیانصو تراح هقشابندنوی .( 1

 . یدرلیا ارحا نان رب دعاسم ردق هب هج رد

 ۔ دا یحنح وا ہدایز كا هنسفر كتعارزو ترا

 وکسم نوتل ا نلیدیا لاغدا ه هرتلکنا ندنف ر ا

 هجناک هبیرناه یجنزکس ندیرناه یجیاچوا تاکوکسم وب .یدشلوا ببس ت
 «هدلاح ییدو و یسصخش دوف كدراودا یحنحوا .یدشمهلدا ششغتالصا ر

 ہغاربا ندنرر تام فونص ندبا داحتا یشراق هنقلطم دوه كلارق ردق هنامز
 هل وصح هلا ول راب ما راحود هفعض یتفلاخحم «تباقر کە دنن رانوب .یدشمال

 دچار مقع ردق هبهجرد رب فقر ن

 دزاودا وارا قار اا

 ایا ۱ ٩ دلح ءیومع حیرات «قیفر دحا



 یوم خیرات ۱۳۸

  «لادبآ ءزامز یفیدلوا رادمکح هدنشابچوا یمرکی راودا ینکیا ,  . را
 18 هقشاب ندتهافسو قوذ .یدبا ہدنعیط رب دم «برنشم اوہ ہیک اپ

 ۷-۱۲: ۰ یتهدادا رود . یدزلا لاممتسا ًاصطق یتسیناذ مز «زخا ظح ندش
 0 .یدشعا روهط ٰیکعلؤوٹب اكنسهرادا رود

 | رومانوتو هسیا هدلخاد «شمرتبج ندلآ یابجوقسا الوا.دراودا یجنکیا
 اک او غر دلا ندنزاددزوک هلدواودا .یدهفارب هلآ تغ ناددڑوک ںەرادا
 کک دا با قا و لابقا ءونادزاومآ ینا نول الخود تاب یسلک

 | شا بلجرارکت یراهسمیک ید رردتبایفت هدننایح كنساباب ءیتح .یدشمتابلج
 | یتساقنالودساموط ندناکداز هنیرزوا كلوب .یدشمریو هللا كرانا یتموکحۂرادا

 | یهوکحرادا «راشمانایصع ہدنہبلع لارق یرانالواذوف بحاصدلا كرادوینەس هليا
 نون ًاعطق نداررقم ی هدنیلع یو دراودا . یدزاشلآ هنس رللآ یدنک
 ۱ .یدشل ا تلج یتوادع كرلدرول ہللا یت کا حوا ءشمتیا خسف یاررقمو قرهلوا

 ۱ ہدہعردرتساقنالود سام وط یبوکج هرادا شلاق هدنفرطرلدزول هلغ هدهجبش طقف

 ۱ «هجشدیا بولغم یرتساه الودساموط «هفرف يیدتسا لنکشت كلارف هدانئاو .یدشعا

 || کیدنبا لیکشت كلارق هند تردماع .یدشلآ ماقتنارب یلتدش ندنرامصخ دراودا
 | 6 ل تتروف نانالرضاح ہدنکلم لخاد هدرانوب طقف شلاق هدراکسأر هقرف
 3 .یدراشمهعوشود یش رب هقشاب نوک اا تور :بسک قدالاقربخ ی

 ۲ ایا رهم روم هژور ناراتروف یرلتابح ندنناضع ۱۳۲۲ < هداتنا و

 | یزبق كسلمف لزوک هنر ءشلدبا علخ د دراودا ینکیا هلا یتربغ كروفنومودریس

 ۱ 1 :یدشلا هدهعرد یس هرادا رهمس وم ہى ا لەازا

 أ مدن وکحرادا نیہا ماوخ تب ترد رام وف ا
 ۱ | هرایچوقسا قت مر لک رار عفان هب هرتلکنا 3 یر واک یھ

 0 حوا نالیریدب وو دنا تراظث ردو هامز وا طقف <« رو مان لالقتسا

 ا روم ر لقش دودا توا ءشاوا اج كرك هنلآ كدراودا
 ۱ را .یذیا هدنشاب زکسنوا دداودا یحنج وا :یدشمالعاب هکم ا تموکح
 کک اون رب وو یسصخش ذوق هدنتموکس نامز ندا ماود نقاب
 | ءدندوصرب هداملا قوف ندلاوسا «شمشیلاج نوچیا یضت فرص دراودا یجنچوا



 ۱۳۷ ےن

 هنسمعانامصع كساللاو ماسلیو تیام : ءرلشع ولو هدملط قوحر یرارومام كلارق

 ءشٌمبا تکرح یشراق هساللاو زاملا ریلا یربخ و دراودا . یدراشمریو تيبس
 ۔هحلسا رازماکنا هدهداص» وہ .یدشلک هعوقو همداصم ر شهدم نامز وا هتشيا _ ١

 دراودا .یدرلشل | نم یهلغ هدنسهاس تراهم یهدنراهسل و تامکم یهدنرا

 .یدشلاتفات ہدنجما تراقح و طظ «شعاربسا یس الل | وه دنسهحش تقوموا

 ہرادارب یکی ہدنکلم ییدتبا طبض «یک یتیدیای هد( لاغ ) ہدراودا نامزوا

 .یدشمهمرشک هن رطاخ چیه یزذوف كنسەعبت یيطقف ءش۸هتسیا كما نس ا

 نامدون یشراق ہرانوسقاسس واغنا یطبض ندنفرط رازیلکنا كنابجوتسا ہقبقح ایف "
 هدننلآ .ینالتسا ینجا یبهفاک كراو. یدل ا لصاح ینا كنسالت 0

 با یقیوشت كسورب رهبود ءراشمبا ریدقت یتمیق كنیراەرلم تدحو «كنیراتیلم
 یشراق هدراودا لارق ء سورب زەبور ء لارق یکی امقاو .یدرلشما نابصع رارکت
 7 نوو كىر نوزواو ایجوقسا هلبایافو كدراودا طقف ؛یدشلوا ب ات

 شاوالصاح یلم لالقتساو هتساس تدحو ہدایجوقسا نامزوا .یدشلا قاط

 ۱۷7 مام )020 ییدتبا ممصت نوجا اح وقسا هادراودا یک و

 هلا همساس تافالتخا قوح كا یاقفوم اح وقسا كدراودأ یجر .یدشملس هلک ۱ ۱

 دار میقع هملخاد تلک ۱

 .ه رام نه وک « ابجوقسا « لاف . یدشلوا ببس یسلثسم هراب هدایز لا هفالتخا و ٠
 دیا كب رشت هنف راصم كغللا رق رلیهار و رلنوراب را هعف د قوح و 6 شروط وا ه ی اہس تب یر

 سلم و ۰ شمردتا دقع ساجم رب یک ندنرلئوعبم تلم نو ون لارق هدعب . یدرادآ

 كتلم لازم یسوغوط اهد ۰ یدشلا رب لوح ٌهطق رپ مهم ہدنئاماظن خیرات ه ۳
 یسورغوط اهد « شمالہوط هننروضح یرلثوعیم تام نونو نوچ ا یقمالک 1 ی ۱

 هلا یتکرح و طقف . ید شمر و یلکش وب هراوتنلراب نوجما كنا دییزت یذوف ی 5

 ` یدشمهع وشود ی کید رو توق ہدایز اهد هنتفلاخم وتنلراپ

 4-:ماکحا (نامرف لو و ) ۰ یش نالوا یموزل ہدایز كا هلاحر راکاو هلم هداتا و

 تر و ض رو تامرف و 8 ماقە هلا یسویقس (یره روطن اق) هد۱ ۲۷٩ قح تو

 ام ایجوقسا « دراودا طقف . یدزلشطا هیصوت ینساملیصا یراوناق اسیلکو بتکم هنس یه
 یسویقس (یرهروطناق) هنرزوا كبو «شعاتکرح فلاخ هامرف كو و هدنسانا یرهر

 . یدلکد رور تیرح «دزاودا . یدشلا قیدصت قافرف كوو لارق ەجم دیا فلات

 تظء «یعبط تیولع ا طتقف .یدعنام اکو یسهيخوز تلاح كنامز « یسهس رز و لمس" ۱

 . یددودعم ندنرللارق كوو كا تب هرتلکنا هللا لابفا |

۱ 
ِ 



 یوم خیرات ۱۳۹

 1 ا نارات ییدلک هساع ہللا یتندم نامروننلکننا ٰیمەعطق انخوقسا .یدشغا

 . ندقدنولوا طض ندنفرط یرللارق هرتلکنا « اج وقسا .یدشلا قرت قباح كب

 | ٠۴ هروهظ قالتخا هدنسبات رخ لب طقف «شلوا می الماك هلارف ارک وس
 ۱ راو ہناکی كردناسكلا یحنجوا نوجما قلا ینکوا كفالتخا وب دراودا یج رہ
 ۱ فو كتىضام نایولو هدحهورون هدهرص وا « شم هتسرا قل هنلغوا یت ام

 . كنبرابعدم تطاس قوح رپ هدانا و . ىدشملاق لحنم یت اح وسا هسرزوا

 .وقسا « یمامقیچ ہیاتروا
 ۱3 اودا لارق یرابلابج

 1 . یدشلا روہج هتعحا

 لوبق جار وہ دراودا

 ہدرما لوا طقف <« شما

 ۴ یدنک د رایلایچ کیا

 ْ Us ی رلم رب هم

 ۱ ٤ تسبان هبیلاها شا

 اگ ان وجما كمرِدتیا

 | لوت و .یدشمشالوطیابج
 | یلارف احوتسا « فالتخا

 | یشدراق كمو یک نالسرا

 الاما هنیرازیق كدیواد
 ااڑوربرەور لغوا كزیف لوچوک نوجما كما لح یفالتخا وب دراودا .یدشقا
 1 .یدشلنا نالعا لارف یلوسللاب نوج یلغوا كزيق كوبون احیجرت

 یسالریدصاب كلالتخاوب ءشلک هعوفو لالتخار شهدم هد(لاغ) هدانا وب
 | نا لا ودرارب دراودا , یدشهرتسوک شاپ رللالتخا هدهدایح وقسا هدنببقع
 ۲ | كوب .یدشلآ ربخ ینکیدک زاو ندننیی تیمبات كلوریللاب ہدمرصوب «شمریک
 ۱۳ زار ء شمورو هنرارزوا هلردیا قلت یصاع ینسلاها اجوقسا هنیرز
 لوا مک اح اح هتکلع نونو هرزوا ت تسقف وم كليا

 وتا اراتعا ندح راتو

 ہدای ابجوقسا . یدراکشآ یخیدلوا لابخ رب كو طو .یدشعوروک مبات هب هرتلکنا



 ۱ ۴ ۵ هوا

1 ۱ 

۱ 
۱ 
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 »او رلن و و ء . یدشلا نالعا ی واق (سزوس ژل هرهد) هد۱۲۷۹ < ی وا (سیماغین)

 حرصت قوقح كرار ورب هس 4 شلدا نیس را زح كج هل دبا یثراق ہرالتاقو ےل سر هلیسەطس

 هدر کلا . یدیا هک وک اک د ہدفرط نه ار هدرود وب : یدشع و

 قتموصخو ترش كنبلاها لا و. . یدرلشلوا فده هنس راکتحا كرل دوې رارحات نو

 كبو .(۱۲۹۰) یدشلبا سا ی رادرط ایعطق ندهرتلکننا كرلبدوم دراودا « شا بلوک

 هلا ققرافم كرل دو 6 دراودا ىو مق رلفارص نایلاتا هس ر كرل دوم هن رزوآ

 کرو و یننص نابهر « شا بلط کرو رب هدشب نوا نوجا قماباق ینیچآ نالوا لصاح

 ۱ . یدشمرو قرانالزب
 ( لاغ) ء یماقو مھم لا كشسامز دراودا یر

 كن راه یحح وا ۰ یدیا یل اوحا (احوقسا) و

 عانتما ندکعا یی تیعبات هدراودا لارق نیلهومل یسنرپ لاغ ارکوص ندشتافو
 هنر وهط ثكي رح یساع ولو هداه وشل ضعإ هنہلع دراودا هقشاب ندب وت ۳ ھما

 یر رسم ایعومساو لاف 1

 ۔رو رهناعا ندفرط سه : یدشلوا برح ر یلم « برح وہ . یدشم ریو تب

 رازبلکدا ید تادشا ممه قرالوا هدنسادناموف كدراودا ودرا ر مسج < ١

 و هدلاح یراقدلوا ضورعم هنالکشم قوح ر هدنرلهقطنم قلغاط كنسضارا 1

 ی(لان) «دراودآ .یدراشمریدلوآ ینلهودل ءراشمعا لصفو لح قباجراح ین هلت
 .یدشلا مست ہراقلت وف ینسصضارا عا حالصا لاحرد کو ندکدتباطب

 یدشلا ل هنسه یرصنع زر اکا هدرارهش و ا یک ا رارهش ئ1

 930+ هاذ هدوناش ر هد(لاغ) « دراودآ یحنکیا ییغوا كلدراودآ ی
 «شعوط هنندوسر یللاغ نوجا كعا باج ہنلغوا یتہح كنسلاها لاغ «درا

 وا تنطلس دهعیلو اراتعا ندخمرات او «سشمرنو نام نان وب تر ا ۱
 .(۱۳۰۱) یدشلوا تداع یس رو كناونع وہ هراثال

 هلتناسن یو ید و رس وا« یک ه نه رک )ارکوض ندتتفوم و دراودآ

BET SDN. 

 «شع وطیلو كم یا اعاد هاب اهسنارف ہدنتسا۔س و دراودا .یدشوا لو ۱

 ۔اح كنم رللو رهشو هراء هم هلخاد ءرادا یتفدرظن نونو هدننلتنوف (09 8

 ییدتا اطعا یک ییدلبا لسا رارهش قوح رپ هداروب .یدشعا رصح هنس ۰ ۱

 یهلخاد تانماو شمردنرا یتادراو عبانم كل هفود ہدەدن۔ەلاس تاراق ۱

 یدل

 روهط یسهلئسم تئارو اح وقسا ء5 یدیا هده رص ییدن ود هنغللارف «دراودا
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 ۱ : دراودا یجب رب امر ییدنا تاقو یراھ یحنح وا یردب ۱

 ۱ 39 . دم ود یکم
 ہیایلاتبا . یدروسولو لوغشم هل راب راع تلص لها هدنطسلف مم

 وم یسهدهاعم ۱۲۵۵ دراودا . لآ لا نان کیک
 8 وص ۰ شلگ هسراپ نوجما كنا ینیم تسوات هسلف یحنجوا یعوبتم

 1 قوف ہرہب ہدەرادا روما ی ندر ا وا دراودا :یدشلا تع لع

 . یدشمرتسوک یغیدنولو یسەداعلا

 ںںلہالرا هرود یبا یواسم ربع هرز ء یموکح رود ؛دراودا

 1 هرهلکبا ء سکا نایر > قالراب ندر ظن هطقن ضس مەن کب ثلبا كرود

 < لارق ر لوو هدرود و دراودا . یدشلا لکنت ینسەحفص مهم كا كنحمر

 / ا هدنساسا هنس شب نوا كوص . ید رک یشدلوا ترار دوش

 1 ا شل وشت یرارکف نوتو رلاطخ محو « راقاقمشپ راق تمام رع سکعلاب

 و . ىدشم لا راضحا ین راتکالف كرارود بقاعتم كرديا لالخا ا كن هرتلکنا
 ۱ خم ش هدرآهمانماظن یک دلہا شام .یدہآ نواق عضاو رب دو و ؛دراودا ی

 ۱۳: راودا . یدلکد دوجوم یراکفاو ساسا كننیئاوق امور هدرلنوناقو . ا امامت
 ۱ هدا (رەتسنەمسەو) هد۱ ۲۷۰ .یدشمالشاب هنعضو رلن واق زرع ارد تدوع ه هرتلکنا



 ۱۳۳ هسلارف

 . یدشلا لیدعت ات و تالبکشت كنساباب وا یجم رپ نوا

 رارفسەلۃھج یرافدنولو شملىغاط تؤاؤا یدنک هدرضح توو ء زهرا قنارف ۱

 یرلنو تیاہت یئول یر نوا . یدراشمالسشاب هکمهمرتسوک تغر هنسارجا

 . یدشعاللوق رامنجا یلترجا كره زاو ندقمالپ
 کیا كتموکح .یدشمالشاب حالصا كنکر و ارکوص ندنحالصا كنودرا

 هدحلص تقو .یعوسر برح ایو موسر هداعااقوف هاکلام :یدراو یادراو ا

 نامز ینیدلاق دیا جاتحا رب كوب و ًاضمب یدارتخ هلیتادراو كنهناکلام لارق
 برحایو فراصم ہداملا قراخ .یدرولوا عقاو هدییدتبانیهرتیتمسقرب ندهناکلاموا
 هدرصعیجنشب نوا .یدربلیداپاق هلرابک ریو نلیند (لەباغ)و (ده) «(یان) «ینراصم

 « تابورشم هدرا(لهاغ)و (د«) ءندنسکر و كالما عون رب راکتنح نلیند (یان) 1

 .یدشلوا ترابع ندنموسر زوطو هعتما

 هطساولاب سکعلاب ء نوسروط هلیوش قعلازا یراکریو وہ یول یجرب نوا

 .یدشم ر دبا يا هدیرلت دا ی «شعر دنرآ ی رادقم كم وسر |

 : یدبا هدرزوا هطقن ییا هحبلشاب هللدع تاحالصا نلیدیا ارجا هدرودو ۱

 هتقد رظن یمالوا عونتم كالماعت « یول ین رپ نوا . هیلدع ۂرادا « نیناوق عضو
 .یدشلاتبشل هنعضو نوناقر كج هل اولو ا قسط هدنلخاد قللارق موم قرایامل | ۱

 بقعت رکف رب قسطت لباق اهد هسا لراش یحشدب .یدماکنم ان كب رکف وب دف 0

 .یدشعا صا یرشن كرللماعت نوتوہ كردیا

 طقف ؛ یدیا شمهمهدیا رق هدارکوص ندندرط كرازیاکنا یمومع حلص ہدەسنارف ٦
 هک ریمعت ی راوآ « هکمروس ین رلالرات راول بوک . یدرلشماسالوم تقو هغمشیلاچ هن یلاهآ

 كا ہود و . یدشلدا اعا نالک رارهش قوج رب نروک راسخ ندہرح . یدرلشمالشاب آ

 .یدشمر و هراپ ضئاف الب ایشکا نوچیا فراصم برح تاذو .یدا روکقاژ .یمدآ نیکنژ
 هلا راکتحا روکقاژ ۰ شلوا بجوم یندسح كنبرامصخ تازایتما ییدلبا باستک ا ط

 . یدشع ولوا سبح كرهلب دنا ماہ ۱

 یکی یدلدبا لوبق ههسنارف یرالاع سنازب نانولوا درط ندەینیطنطسق «هدرودو هن
 ۰ میر هک جنولوا ۰ )۱٢٤١( شلدنا لق ه(سراپ) ندنسهضوح یرہن (نار) هدقلیچ هعب

 سيات ةف هدي راوح (نوروص) « تسهروف ناژو هکروسارف لهشدم ارت نکال ۱

 ء یدراشمالشاب هنعط رارا ید كرد

 سس جسنحسسحس سس



 یوم حجرات ۱۳۲

 ۳. ا کا یدشمردتا قارتعا ینغیداعولوب ہدنلخاد یتحالص كما ہلخادم

 ۲ :تمحالص كادر ینسەلماعمدبق كنوتنلراپ «شمنا اقا یتحالص كما دق یرلهد

 3 1س ہنہملدا درس تاضارعا ضعب هدانا و رار هلکمهعا لوق

 0 ۱ ۰ یدشمرتسول

 ىج ر نوا یح .یدراشءاهاح هدیقوقح كراروینهس «رللارق هقشاب ندنوب

 1 ٰ دق ینیدلوا نکم «هقشابندنو .یدشن اثادحا یفنص ہیلاوشرب نوجماناکداز ین و

 ۱۰۳۱م تادعانسهدهنفنس اووژروم تار هلکغا دیدح ینلالقتسا ہراەحا
 ۱ ۱اهدرارهش «شمک ترالآ تنی رلذاب هتسوا ذوفن نوتو هدنراتعمح فاذصا الثم
 کک ا كنیراسلحم ناز یدوق افرع سل کرم ندیلاها
 ۱ تکه ندرلاووژرو «هدنقوف كن-هقبط یغاشآ لا كنلاها ندسس و . یدشغا

 ۰ تناتم هدنسهچرد لارق یثراق هناکداز كرهلک هدوجو ینص ناکداز رب
 ×× ۱ .یدشلا هژراسم

 ۱۹ الصا هملدعو لام ءودرا هدایز ا ہدنئامز لراش یجب دی

 لماکناه اا ناز یدئار ری قران یا رم ام رد
 ٢ ۱ هاغوص بو وص سکعلاب هدر كج هديا هعفادم یطو | یس ء ندسلم یر

 | لوا نوجما هظف اع ینسیدنک لراش یجب دب .یدک ص ندراەتح نر دن ود

 | لم عبات هنسیدنک فرص سیا یتسهرادا كفللارق . یدشعاللوف رکسع لترجا
 | فارق كعِا بصن یرانادناموق ارابتعا ندخمرات وا . یدشللا میدوت هیودرا رب

 | 3 هدرلرهش كجەملسب یکسر هددودح <« رانادناموق .یدا ہدنلخاد یتحالص

 E هکلام لخاد نوحا قماشاب هساسح كہ کلم رنو داش .یدرارر وط

 .یدراردبا تمواقم یشراق هرلنو راولیوک هسرولوا

 ۱ یت سئانودروا ) یسەیرکسسع تالبکشت مهم كا كلراش یجب دب

 ۱ ینسەدایپ یلم كليا كنهسنارف ر(هشرآ قئارف) . (۱24۸) یدیا را(هشرا قنارف)
 | در هساارف .یدنوف رت دن كلارو فرص ہدنبادب اي وط یتا نکن

 رب بولفمریغ یدیهسلواشغا هظفاحیماظتناو ماظن نلیدیا سیسأت ندنفرط لراش
 0 وب رب نوجما تلم یودرا یعاد ءناکداز طقف .یدردہا زارحایعفوم تموکح

 ۱ ۰گدراشع لو هدنملع كنودراوب نوجما یرلکدلیادع بلغت هطساورت نوجا لارف



 ۷۱ ۱ هسا رف

 ا 1
 یذوھ كلارف «شلدادلرت هرادا لوصا و هدننامز یو یجب ر, نوا .یدردا کرتا 1

 شا لامعتسا هلساع یٹک احو نوا یحنرب نوا یدشمرتس وک ی تلک اسا نو ۱
 .یدشع ولوب هدنارک اذم هلتلم ناثوعبم نوجیا مسهل ېیلوئسم هدرانامز شیب

PIهک ابلط یق یف وقح تا هدنسولح كلراش  
AEیس ہہو سلاو  OEل فا 77 لد  

2 

 كليا زاٹلایا کهدنج راح یلارف ةناکلام « هراسلح وب. یدراشلا بلط یتسهرادآ
 «شلدیا لسشت ردق هرابوک .یأرقح .یدراشهرذنوک, تونم هدزوا قلوا هو
 و یتح .ید شما زارتشا ہنہاختا كنبراثوعبمقاخ فنص چوا هدنراقوحرب دكرارمش "
 یشداق هەر اس ماوقا كنموق زسنارف كردیا داریا قطن ر لیکو شاب هدانا |

 هراداهدنملع یسازح شتا لوا كلیا هدسلحم .یدشعا ناس ینکیدرتسوک ناحجر ۱

 « طوب پلبف یتح . یدشلرتسوک قلقینایوا رب ارکف ہللدوص وب ءشلدبا مالک ۱
 . ردشمربتک هدوجو هلبا باا یرللارق «هک اح تله » :هدقطن رب ییدلیا دارا
 < لکد ثكعءا تو ترک جنر لک كتلمو ہدافتسا ندتلم یسهفطو ها رالارق ۱

 كنو داش .ردکاراتخ یزاناو كمرہدشلنکیئز ی لم قراتونوا یراتعفنم یدنک

 هيم وم سلاح .یدشعد ء.رازواوا شما لظ هسرارولوا كجهدبا تکرح هدنفالخ |
 ینساعالپوط ًامظتنم رب هدهنس ییا یه هلیوب ندنوب كردیا لوبق یروتسد وب

 .یدشلا بلط و

 نلیدیا بلط «شعوروح ینراضمہ ندنناررقم كسلحم یلارق یارس طقف ۱

 یفانمكلارق «یفانم كخلارف» :لنکو شاپ هکنوح ,یدشم رک تر انت ی
 « رولوا شمشبلاح هنسفانم كتلم هلقمشیلاح هنسف یدنک لارق هلعمانب . ردکعد ۱

 ء شلوا بجوم ییلزبص ینانایب و ندیا اما یلوبق مدع كلکو شاب . یدشیگ
 .یدشع ولوا لاخدا هتنایم نیناوق یمسق رب كرارارق نایرو هدسلحم طقف |

 یذوفن ر كوو یونفلاراد سراب هدشادب ك و ۱

 2 یموکح نکند ال ا 9۹ میناب نو 1

 ید بای ہی وتنلراب یرلاوعد نداقلعت هنیرادرک اشو هتیراملعم ءردبا توغ

 نوا . یدردیا بیقعت رلدصقم یماس قوح رپ هدیسوتنلراپ سراب يک .نونفلا

 هرح ايو هب هملام لاوحا تولوا نیما هب همل دع روما قرص ہی وتنمراب یبا | ید ٤

 نا ره ام



 یوم خیرات ۱۲۰

 ۱ ارف هدرصع ینٹب نوا

 زینب «فآارجا كنبرالارق
 لدع ءرامزراسم یلحالاسكنسهرادا كالکب هرد هدر .ردناهبارا هحفص کا یر یا

 اما هلرلوب ود یناق ءرلزجج

 ارق هدهد رکید « یس

Aااو یراەناکلام  

 [ہدنرزوا ی اج ام كس

Aیسم دا لوصا رسا رف هدمصع یک هو کو  

 الارق ہللا تلم هدننامز
 ایل شلدیا اهآندف

 ۴ اسی .یدششا

 هک یدراو (هب دلب سلاحم)

 رو كلارفەل راسلحم وہ

 رد ادم نامز ینحانالب وط

 وص اهد . یدشلدا

 )او قوذ كلارق راولیوک
 اس وک همان تممسلست هنوز

 ارت ) کوی ندکد

 ی.دوش نونو ( یسلح لراش یجزکس یلارق هسنارف

 ۳ لارق . یدشلا داسا

 و واضعا . یدازاخ یتحالصو قوقح یلدعو یفام « یراداو یہ !رشل « یمسلج

 هلا راسنرب « سلحم .یدربلیدبا باخ ا هزود هنتعسط كلراشیا ندنفرط ان نازی

 ن :اکداز قافوا نانولو یفوقو هدهلدع مولع تاو ندرلال هرو ندراک |
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 ۱۱۹ ہسنارف 1

 .(۱۷۲ ) یدشلوا روبحم هنہدقع هک راتم هڪ امالوا قفوم هدششآ یيدلبا ارجا
 یک" یاونع قللارق ین ۰ ی رکف رکید یدصتم ندندقع هراتم كلراش ۱

 یا ہدننب اس UT هلا هسنارف یسورعوط اھد .یدب وا كمريتک هلعف ندهوق یروصتوو

 سرس ۲ یتغللارق (یڑژن هراطول 1

 ردب الف الوا لراع .یدکلا 3

 كمرد شار ییانوغرو هلا

 ۔ولوب یمہات اک ےس ؛شمهتسیآ

 -هرف یکتا روطاربعا ینیدت :

 سما قیدصت یغللارق ندق رو

 یا تارک اذم .یدشلا 9 ۱

 للا قود ء شلآ هت 8

 قرالساق هنسهراب و تو

 . یدششوواص ند( ر 8
 هدی رلبل هرم وسا هدانیا و 3ی 1
 قیوشت هنملع لراش 1 ۲
 یدشلواقفوم هن وع كن ادن 1 اینوغرو هلروص و شق

 )۱٢۷۷(.

 كسول یجمرب نوا

 A نوتوب كلراش ماظ ی

 . یدکما هدلآ یکل

 ناژ یوق اب وغروب تواو هست لراش ٰ

 یلغوا كروطاربسعا ہدیرام .یدششار فدام ءزیق رب هدنشاپ شرکت قرالوا

 ندنئاریم كاراش ء ینول ندیبس و . یدشما جاودزا هللا نەیلعبسقام قودیش 3

 لراش یجزکس یفلخ ءارکوص اهد . یدشمامالوا قفوم هلآ یش رب كوا
 هحم دا تافو دلو الب لراش یحشز کس «شنلآ همهس ارو ییلهفود اسایهرز دنا

 . )۱٤۹۸( یدشلوا ضرقنم هدینادناخ وواو

 1 حج بم ےل



 یو ران ۱۱۸

 كلارق راقافتا وہ ء شا دقع قافنا هعفد چوا ہدنہیلع ینول ین رپ نوا
 ۱ ا راتروق ندتکالف یییاها ربقف ۰ كما هعفادم یهبموم عفام ييدمهدیا هرادا

 1 ۳9 نوا .یدشلا یا (یراب افتا ہہم وم مفانم) هلتهج یيدلدا دقع ترا

 کیا طقف .یدشلا هبلغ لب رنات تساسهدایز ندحالس یشراق ہرادافتاوب نوو

 :كاراس ماط ءینول .یدشلواقمر هنسام وا نابرق ةن راهم كنیول یح ر نوا «هدقاها

 ینا قیوشت هناصع هحل زك ینسلاها (زەل ) نوحا قمار م قع ینتمل اعف

 | هد(نورهب) هلا اک «شمهتسیا كمشیرکهنارکاذم هد هلا لراش اط هدهدنامز نع

 | لراش « هحنلک یرخ ناصع كنسلاها (ژ٭ل) زلگ ربلک ہرہش طقف .یدشمولوب

 أ قغ یفاینابماش تیام « شعا روصت ے۱ سح یینول یجمرب نوا تدم رب

 ۱ ود اسایماش .یدشم ر وملاص انک و ندکدردتا نے رو ه یررەیود قود

 1 3 یجب رب نوا نوجا یفجایارای هنمأت یطابترا هدننب ردنالف ہلیا اینوغروب یغلاق

 | یسیلاوح (نهیوک ) هنبرب كنایناماسش « شمهمرتک ہنیرپ یردعو وب قو
 ۱1 ارو یررهود قود «هدهرص کیدای لنکن قاشا یینحوا . یدشمرو

 080 ::یدیل اب اور

 ۱ یدعلاق زسهرع یک راقافتا رکید هدقافتایجنج وا کی سسأت كل راش اظ

 ٦ نوجا طبض ی(مووب) ہدلراش م اظ ء شما بولغم یقود اات هر ول یحم ر, نوا



 ۱ ا ا

1 
 ۱۱۷ هساارف 1
 8ھ

۱ 
 كن هسا اک هل رلام وق وطو شام «ردنالف < هلا یرلبارمش «اسوعرو .یدشلا ا

 ہدنسەجرد یسیلارف یارساموعرو ءیارسر چه . .یدشما نمأت تور قوح
3 

 نولکوس ) ہلمحزا < رہا اپ LS هداعلا قراخ هدارو . یدلکد نو متن

 لاس شا هيلص لها هدتفاضو . یدرہیرو ہدارو تفاض ر وهشم نلسند ( یرذلا :

 نوجا یسارجاو بین رت كتفایض ء ریلیدیا نمی هشرزوا نولکوسس نوجما كا

 . یدرونولوا فرص یادراو كلەنس رب كنلارق هسنارف «هروک هتیاوو
 نوجا ییدلیا وا ما ناش م هداس نام یارف هسنارف ء 1

 ۔ راج اهد تاقرب هرظن یعاشنحا كنسلارق یارب اینوغروب یول یک 9 1

 نوتوب نامز یکیدربک ء(لیوەہبا ) هلریک را یول یحترب نوا یلارق هسنارف . یدرا
 .یدرلشمش وشوق نوحا كر یلارق هےد برگ هرظنم ر قالراب قلخ <

 ! یش قوح » : هجرزوک یتیدلوا یراع ان ندماشتحا « یک ہ داس كلارق 8
 هیدراشمو «!زعاقنارف یمرکی ؛ ك ستاص یت-هسلاو ی رک راب ؟یونیلارق ارگ

 یدّعاظخ ندممشامو ٭دد ء شیک کر هوا تاک ور داتا ا
 و ؛یدردنآ بانتجا ند رح قوا یمن نوا .یدشلا راسا یروص و رک
 يدل حج رت هبرح ین ەیحاص تارک اذم هدوا یک تسوکوا بلءف « ندم ۱

 . یدقلوا لئان هلسوت هراب هش سه ءكلسم ها ییدتا بقعت دن وفا كيو "

 .یدشّعا درفتآدج ہدەلیح لامعتسا «هدرارسا مک «ینوآ
 ر نوا « لراش ماظ یلغوا كساه قا غ و

 برسر وید عم ۷ 31۷١ 1٦6
 یتموصخ ءلراش اظ .یدشمالشاب ًارابتعا ندخم رات یغیدلوا یقود اینوغروب كول

 یذوفن كنلارق هسنارف :هدرانا .یدردیابیقعت فدهکیا نوجیا قیوق هلعف عقوم -
 ُه یدقلا یحا قللارق كره و و اهد تاق ر یتموکح یدنک «كعا وح مک

 هک هروییدیا وژرا ندق وا یشللارق ه.: نکردیا ثح ندا رف نکا ار !اظ ۱

 تر راش رب قید مکج هدیا ا یمدوک وا یل آ همن دکمروک كار 8

 یک یه قوم نا یاد دو ۴ ا



 یوم خیرات ۱۱۹

 ۱ كوجوک ناز .یدیا هلاق ندنئامز ناز یا یادناخ ارن وغروب

 | تعاحش یکی درتسوک هدنسهبراح (هیت ا ووب) هاف روسج یلغوا
 و مدن (نولاص ) هللا (راوول ) .یدشم ر و ینغلقود اسوعرو ًاتافاکم هب ربع و

 1 نوژید) یزکم كفلتنوق

 رو ا ا ید رک
 ۱۳ ارو رک یزاعقود انوغ
 اک کلم یاب رکو ہد
 اور قر زین
 1 ٢ ۰ یدرغلوا قفوم

 و و ( تنابارب ) «(ردنالف)
 ۱ ارو ہدیسضارا (غروبمسک

 .یدشم |مامضنا هنغل هف هد اسوع

 | داب کیا یفلهقود اینوغروب
 ور . یدشلرا هره

 ۱ ۱ .هدیمسآ 5 رکید ءایلوغروب لصا
 ۱ و . یدیا یتموجح نامالو

 ۶ جم ه دن تموکح یبا

 | ۔وکح iE دوج وم هطبار

 | رب كنسهجراپ یکیا وب كتم
 ۱۳۳۶ نوجا تام هنر وا ندب

 ۱ نورت ا ای قاط
 7 : تسباب هنلارف هسنا رو هحنج وه یسهدهاعم (ساررا ) بىلو یا . یدمزال

 > ۂرادا یک لارف ارابتعا ندخراتوا هلتهح یغیدلوا لئات هنیزابتما كمهما

 ۱ 1 د ندرالارف قوح رب ينك طف یدعمالا ینمان لارق زکلاپ ما

 ناژ یا یلارق هسنارف

 ہوغعرو یک و ناه «نامز تک یا (قود) .یدنکنز اھدو فورەم

 ہا كا فاشا ہل رازباکنا گود جا یدرالک ا یغیدلوا یمەقود

 یر هافر هدهاس وہ < شا س تیام ام حللص هنس شب نوا ہدتکلم
9 
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 ۱۹ هسنارف

 . یذشلا حود م E كرەدىا رار ۹ فیفخ فشخ ی وسا مسا تا ھم شغا داد ہت 7

 . یدراشمردکود هنب رم (نس) ین لوک راد ناژ رازلکزا 1
 او لقع » رک ید كس وال تسا رآ . ردقولخم 4 ایک ہدخم رات ء قراد ناژ 3

 كنب زق ولی وک جنک و هدرصع رب یلام هلادشو قلاباق « هدندبا تربح قیر ہدایز ا هک
 هنساوصق هنر كتياسنا ةورذ قرادناژ .ردکلکسکو ییدلبا باستکا هجهبقالخا تناتم ا

 ؛یحوضو تربح نایاش كنساکذ ها « یملح تنبلق « قوٹص كنحور ء صاوخ ندا لاصیا'" ۱

 هسنارف یتول نس هللا قراد ناژ ندببس و . ردشالباع كنمزع ورغوط هب هساحور قاوذا 1

 .<راردیا لک ینسە ذاجو فرش رر كنعدق حرام ١

 هحرد وص هسئنارف نامز دس قرح هنس زول

 هعاض لح ندنلمخ یسوف وا راسخ راحود 2 1 ١
 ادعام ندا 8 ہد ران رک بارخ و دورتم 6 ہدرلەقطنم قوح ور یار

 شهدمو هسنارف طقف .یدشلوا وح "هلاماک ناه رارہش قوح رپ .یدشلاف سوق 1

 ینیدنازاق هدایز كا ندنبزح هنس زوم كنهسنارف .یدشلا ربمعت قباح كب یتکالف
 هر دا داد رشا ی E ناولو هدنلا رازیلکیتا یر ندهنس رو چوا : ا ۱

 هنکلم تبدوح وم هدارک وص اه د ۰ ردبسام راقبح ندنعار وط هسارف یرازلکآ ۱

 یراتہالوزسنارف اعفاو لوا ندنبرح هتسزو .ردسالوا شعبا كاردا یتسهساسو

 نونو «ی رلتوخا نو و را وا و .یدلکد دوح وه یموف رقاق لمة ؛یدرا 1

 زسلارف اراتعا ندح ران وا منا رتن A هدنحا یاشیر و تک الو ی_رلم 2 ,ِ

 .یدرلشمروق یتساسا كالیا كنکلرورنطو

 ١ / یدشمهمهدیآ سسات تا وکی حلص ہدارکوص ندکدلدا درط ندەسنارف رزلکنا ہن .

 یدنک كنفالسا هد(۱1۱-۱4۸۳) یئول یجنر, نوا لارق نالوا فلخ هلراش یجندب
۰ 

 یدشلوا روم ه هل دام یثراق د ین کی یراکدتا لیکشت هل رال

 تداع کمر و هنرللغوا كوجوک ینسق ر ندنرابلارق ةناکلام یدنک « یادناخ تهاق

 را ون هوورهم « دصقم ندو ا یدرو ولوا رستن (صاخ « زاناا) هدرود وا کو : یدرلشع| ۱

 یغاارق هدنافو گنب راردب یرلقحوح كلارق هدر ژن هوورهم ؛ یدک احا ی ارطاح كام 1

 هتم توا یحاص صاخ .یدا ندنماسقا كءللارق رلصاخ . یدراردبآ ے کے ہد راتزلا ا

 نوا . یدروولوب روج هک ا ین تسعب ا" هلارق طقف ردہا تموکح یا اوت هداروا |

 یغل هقود استور ءهدشاب نر E با هدهسنآرف هل روص و هدنطساوا رهع یجنشب 1

 هلاق ندنامز یول یے زکس جوق رن هکیدراو ادا كوو ترد یا ندقللارق ۱ ۱

 هلاق ندنامز لراش یجنشب « (یلادناخ نورو) هلاق ندنامز یئولنس « (یناداخ وژنآ) ا

 .یدآ (یادیاخ اسوغرو) ہدینالوا ذوش بحاص ندنسه كرلت و .یدیا (یاداخ نا هلروا) "



 یوم حجرات ۱۰ ء

 |هجراتعاس یتیدنک یراٌ اح . یدشلرتای قرالوا یلعاب هک رد ہل ربحم ز < هدنجما

 ۱ هجا تعحارص هرلهس-د ولرد یھ نوجما كملح یتنهذ «رلشعا قاطاتسا

 ۴ . یدرلشمهم هرو رارق ولرد ر هنغلزابرحس كنلاژ

 ادقح یالوطندنکیدک یس هسبلا كکرا ءشلدپا ماهنا ہلکلیضفارناژ تیاہن
 :ینیدلوا هدنجراخ ناکما یسام ولو هدفارتعا كناژ طقف .یدشع ولوا ارجا تابعت

 ۱ )هوا تنس) قرایوق هرزوا هدس ر یار : یدشلدیا تعجارم ه هلبح نوحا

 ۱ ۱ رپ كج هرون وک ههاکتسامس ینا یس یت  انٹرونوک هنخا را نم

 ۱۳ روا ابا ارال یک یدک «ارکوص .یدراشمردوک
 | دبا رارفا یرانو اب ھ : هرزوا قلوا ےک كوص لا ءراشم رو بوزای هدغاک رب

Gê1 ادنک نار هکنو < راشعد ٤ !كسقجالسا هشنا نوکو دوخایو  

 . ندیا ماود هنس رپ ناژ . یدراشمتا دعو ہدی رلقجاراتروق ندنلآ كرلزیلکنا

 ۱ 5 الف قعای هدشتا « باب ہیرا ہلداحم رب ندا داد تما یا ترد ء تیس وح

 ما كناسلک» :تیاپ < «شعاق هرادعو و قرالوا تشهد راحود هدنسشراق

 ادا اضما قراتوط ندنلآ نوح ا ییدملس یزایناژ .یدشعد «!مروسلوا داقنم
 یدراشّعِا تالا ینغیدلوا تلآ هرلنج ءتسرپ تپ ءیضفار كناژ هلنروصو «راشم

 ماست هرازکنا و موکح هدوم سبح یناژ ءنوشوق سوپقسپ هنیرزوا كلوب
 گار و كنوشوق نوجا یرلکدهتسا قاب هشنآ یاژ هسا رازلکنا .یدشملا

 تک اتو واچ ندیا باما نوجما قلوا لئاپ هتیرللما تباه « راشملقص
 | کک ین سلا ككرا هلو ندنوب نامر ییدتبا مرح فارتعا « ناز
 4 رزوا كنو ءراشمەمریوەسیلاەقشاب ندنسهسلا ثکرا هناژ هسیا رلزیلکدا .یدشعا

 / فدا رک ہفعای ا اردا رفکت یز

 هج راکس یفارطا « ناژ ۰. (۱ع۳۱) یدیآ یرلن ۶ سم تسام نوک وا

 1 «ییدتا لولح كمادعا تقو هنسیدنک . یدشارووک هنادىم رازاب قرالوا طاع

 ۳ .Ess نەروک ی راہ : یجنزوقط نوا روس تا « نامز ییدنلیوس ین حالما
 ۱۶ هنمرغاب یجا یجآ ندنتیسو امو ندنارطضا « ناژ . یدشلاق هدنجما تیس و أم ر مظع

 اتا نوتوب زر باک هنکدا كشت آ ینجانای ہدنچیا طقف ۰ یدشمالشاب هنلوب ینراچاص
 ا ییدتشیا اباطخ هرازیلکنا ناژ نامز وا . یدشا راهظا نفلنامرهت نونو: ۰ ینمد
 غل متک بیلص ر هنکوا یرزوک+ شملبوس ینغیدلوا ورغوط كراج کیدروک « گر
 ان رزرزع نوتوب ناژ نامز یفیدالشاب هنمراص یندوجو یزولآ كشت[ . یدشلا اجر



 ۱۱۳ هسارُف

 هن زيو ناط شر نامزوا ءقحجالصراص یراداععا را اس رفظ هجي دارا رسا

 ..یدقجالوا شلدیا لبلذت هددراش یحدب لارف نوجما یکیدستبا لاعفا كي

 نواعمهنیرایدنک ین وشوق رەس یموشسپ (ودرو) نوجا اعا یەفیظو وب «راز

 قراد ناژ

 و نار یح ۹ یدرلشع ولو هد رل ماما «هدرلدانسا هنایرتفم هدنملع ناژ 6 رام ۱

 یرلیش نالوا ہدمہیلع مت به زس :هننراک اح نوک رب كرەلک ہنایلغ ندرادا ۱

 كباژ .یدشعد ۱ زکسووتمهتسا قم زایچسه یرا.ش نالوا هدمهل .زکسروپ ۱

 رلەغنار یرلقایآ زودنوک ؟ هحیک ,هدسحم ہداننا وہ اح روس یا ترد یسه۸

 ۱۵۸ ۱ ٩ دلج ؛ یوم را ءقیفر



 یوم میرا ۱۷۲

 ا راڑلکنا یضارا یکءدننہ (سنءر) هللا (راووا) هدانتاوا .یدشلوا یضار هنفیلکت
 کس ا ١ ندقدنولوا طض (یورظاطقف یا بلا هاراملانوغروب
 ۱ دحرات وہ لراث قترآ ۲ یدشم ری دتا اھا یسیدق مسر هداسلک «شلک هس رہش

 . یفلارق هسارف نون 9 شلوا لارف رب یتقح «یک ییدید كقرادناژ ءارک وص

 . هلرازیلکنا نشود هسای نوتس ندتیرفظم ہدمرص و ناژ . یدشلاق هتسدنک

 ۱۳ راش .یدعمهتسا كمورو هنیرزوا (لسرا) نوجا هدافتسا ندنراکفا "یناشیرب
 ۱! یدراشاربخأت یتکرحوب نوجما یرلکدهکج ینرراتبرفظم كقرادناژ یرامبدن
 ]طقفءرلشمالیح یتایرفظمو لاعفا «راشمربتک هنیداوج مراوول) قراد ناژ یتح

 |انوغروب هدراهب كليا ناژ تیاہن .یدراشماعادلش ہریرب شبق نوتوب ۱۳

 :پوشود ندننآ هدهرص ییدرتسوک راقلنامرهق نوا موج هرهش ء شما رارف
 ۱ !یدعملبتاصهقنارف ۱۳۵۰۰۰ هرازیلکنا ارکوص ندکدلدیا ربساناژ .یدشلدیاریسا

 | قمداتروق یزبق راک ادفوندبا صالخ ینطو «قلآ نیتاص یقرادناژ ءلراش یجدب

 1 < .یدرلش!وانونم ندلاحوب یرلعدن یتح .یدشماع ولو هدتتشترب چھ نوجما

 ۵ راشاب زوک نیا حنا رخ یت راسا كقراد ناز یلاها هدرارہش قوحر هک وب

 ۳ انح نوجما یصالخ كناژ قلخ نوتو ردقهح راو هرایوک قازوا كا «شه ود

 .یدشعا رلاعد هقح

 ا ناژ هدارو رازیلکنا .(۱2۳۰) یدشامتک «(نآ ور) ناژ تیاہن

 ٤| ناژ . یدراشملیب هفیظو هنیرایدنک قامربق یتسیونعم ذوفن « راشجا یوعد
 اگ فرط نم نوحا درطو عفد ندهسنارف یرازہلکنا «لوا ندزامالشاب هرفس

 (یکیدلردن وک هلا فرط نم كناژنوجا رازیلکنا یدمش .یدشم هلب وسیغیداوار وار

 دالا رب كرابلح کیدروک و كراسس ییدتشیا « ندلافغا رپ كتکرح یفیدہای
 !ترولوا قجالیراقبج هنادیم راتقیقح وب . یدمزال كا تابثا یغیدلوا ترابع



 و ا
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 هسن دکمتیکەنجسا رارواکنچ یردب «نامز ییدنا ثح ندنتع نع هنساباب ارکوص ندزاودوت قوچ

 ۰ هروش ردو « ناژ نامز وا . یدشمهل وس یکی ا حج ر . یا و هدوص ییسیدن ۲"

 تاہم كرەرتسوک م ارباو رارصا «شغعا تعحارص هطباض ندیا هدناموق ها رک (رولوتوو) ۱

 ندزامقیح هلو ناز ام ید قفوم هب امق ج هس ر وضح كلراش یج دب لارق 1 ه(نونش) ۱

 ۰ ۱4۲۹) یدرلشل ] نیتاص هرز رب هللا ریکراب رب هنسیدنک یسیلاها ( رولوتوو ) لوآ
 یهفاسم و <« شک ندا یرلهتچ نمشد « ندلو رب كلهرتمولیک شب یللا زو « ناژ

 ۔ روک دامعا ندەےسیک چیه نامز یکیدلک ە(نونیش) طقف . یدشلا مطق هد وک رب نوا 1

 بانج نوجا كا درط یرلزلکنا « نامز ینیدقیح هنروضح كلارق « ناژ . یدشمەم

 . یدشعالک ۲ رارسا قوچ رب یونعم هلارق ارکوص « شمەلوس ینکیدلردنوک ندنفرط یت

 را بک ندنابهر هلا ییابرا هند دناقع نوجا قبقح نتیرومأم و ثباز ء لرا :

 4 (نآ هلروا) را دانا وات اتاعا هنسهش د تب الص فكاژ باغ ۰ شمر دتا دقع اف

 ندزامالشا هرثس « ناژ 7 میلست وا و قافوا هقرادناژ هنن رزوا كمشت هنن داد

 كرازلکتا ہدەمانناس قاب شم ر.دزاب هماناس ۶ اباطخ ہن رلنادن اموق یسودرا زلکنا ل

 یی و وع ھر یدرو الشاب هل وش یسهمانناس كاز . ىدشملا فیلکت ینراامقیچ ندهسنار

 ءوکتکلخ قوا ین اضر هللا « نداروا !رارکسع ناولو هدنکو ا یرہش نآ روا. راز

 طقف اجزا هدنقا . زس ہلکب یاژ رک اب زکەسرولوا كع هے لک ۾ ہک

 ۱ ررض ۰

 کنج :نسح رب هداعلاقوف هدلاح یغیدلوا زیقرب نک هدنشاب نوا قرادنا 6

 -رکسعیءانداقتعا نالوا امرف مکح هدننادج و قاما ہلیصوصخ .یدکلام ه هارو

 كس رفظ٭ ء هنتمسدق كنسهفطو هدرلنا ء رومدہا نقلت هدهسرلنادناموفو هنبرل

 ہن هربک (نآ هلروا) ہدنجما نامز GS .یدرولیا لصاح دامعا یاد لا

 ررب یراماکحتسا یراقدہای ہنی زلشاب لوب نوا هرصاح ی (نآ ہلروا) کكرازہلکن ۱

 مان موج .یدشللا ارجاراضرعت یشراق هنننتملا كراماکحتسا ارکوص ءشمقیب
 .الاقیلاغ ندکعا رارکت یعوح ہنیطقف ءشعالارای ندنزوموا ہدمرص ینجایالث
 .یدشل اروبح هکملکح یرازیلکنا ہلیا یقراسج هدم وغ «ینربغو تان تباہ .ی8

 ۔ رک هلوصح ربئأت رب هداملا قراخ هدهسنارف نونو یصالخ نا هلروا)
 ء شمالشاب هکمنا ناعا هنکیدلردنوک لافرط نم كناژ «یلاها قترآ . ید

 راز نع « شلرردصاب راەیلادم ء شلدیا دانساو فطع رامزجم٭ قاط رب هلآ

 ۔ربنطو سج كقلخ نوتو هدانا و ناژ .یدشلیتک هدوجو یرامسر هدنزرط
 ندفرط یھ هلنسسوزرا كا برح هدنتسم كناژ نوا کیدا ظاقا ی

 .یدشلک یلاها نقآ را



 رد قل زس و صو ندقلحا > هحل وا روح هکع توا تیام < رلسشم راق.> "الماک

 ۱ ° یدک ر «هکیدشلوا امرف مکح قلا ۳ ك یدراخلوا فات
 0 روبحم همیلست ینقلخ (ناور) قلجا تاب .یدشملسناص هشورغ ۷ هراف رب

 ۱ ,یدشم ریدتبا مادعا یراشنالب نهلآ هسرزوا تیرفظمو یراه یحنشب ی

 كنبرللام ناکداز نوتوب ء نامز ییدلیا بلاط تسبات ندیلاعا ییارق هرتلکنا طقف
 ۱ 7 در باوج كرەروک حج رم کوا ندتلافس ء كردا حسج ر یلدا زحح

۱ 
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 یبوتکم هنسیلاها سنهر كقراد ناژ

 لات قال راہ كا بس هارو رینط وب نونو ہتشیا « قراد ناژ . یدراشم

 یدل لکشت

 ود) هدیدودح اسایماش هلا نەررول < ا لوص كش "برهم (زوم) قراد ناژ

 و ید وسنم به 0 رادنہد هدنر ققوو خان یدشلک هاند خش لک (یبهر

 | 5هدراوج . یدبا یسئر یوک عو رب « یسابب . یدقفشم تیافو بهار یرب ند رلهجومع
 لا د| ندنفرط رلیلاس وغرو هل ا راز ملک ا هدیسلاما (یهر مود) یک یسهببصق (رولوقوو)

 ۱ دا چوا نوا ناژ . یدرلشماشا قرالاق قداص اغاد هلراش یج دب ہدتکلم ر ناب ولوا

 7 ٭اسیلک . لوا لقاعو یا « اف شش و ںی تاعیتشیا سس ر EN ۰ نکیا

 ۱ 07آ قلتدآا ر كوو ۰ شلوا رهظم ہرابلحت یونعم ارکوص ٭ یدشءد «۱ تک قبض

 | یدتعا هصون ینسمتیک هن هساارف هاژ « لهشبم نس ندرلن و .یدشمالشاب هکمروک ین٥ عا

 ده رص یکی دادا ہرصاحم (نآ هلروا) .یدشمشالقیص اهد تاقر رلیلج و ارکوص اهد

 زوا .یدرلشطا هرص ون ییساع ندهساارف ی رازبلک زا ٦ ینسامرات روق یب ەسنارف هاژ هزعا

 لەي نیتم « یسیرا جنک ؛ فیطل « لجاص هایس ناژ . یدبا هدنشاب لآ نوا «ناژ

 ۱ ۶ ناژ . ىدا ه اعضا وتم یک خو مضو ؛ فہطل یسادص « بذاج تاظ یتامس ۰ یدا زق



 لات ی 1 ۱

 ۱۰۹ 4س | رو

 ینغللارق هد(ژرو) ہدلراش نەفود ندفرط رکبد «شعولوا نالعا یلارق هسنارفو

 ىدا نالعا

 اس قافلا یرلکدتا دقع ہللا قود اینوغروب ہ رازیلکنا ناو فتا

 یج دی .ید راشل وا اح هنسلاوح لاش نوتوہ كنەسئارف ہدنسەب

 هدهرصو یتح .یدشلاف تراع ند (ینلا 8 زرو )فرص هسا 02 كاراش

 . یدشل ہنیراەج رد ك ء١ بئاغ ینساوعد < لراش

 یغللارف <« رور رتی بوس هل رلعدب هد ین ەراپ 5 قرض ینیدلوا كلام « لراش

 .رود قود یشدراف « یتنج كلراش ا یدروہدلا وحم هدنحما هتشټو قوذ

 روهط قرال را یسهحش توادع و و توادع ی هدننب گود اسوعروب هلا نآ هل

 یسمعهضرعت ندکی كنسرناه یحنغب یلارف هرلکنا « رابرح لخادو رالف لا

 .هدهابم (یورط)و ی رفظم (روقنهزآ) یرتاه . یدرابیس مهم كا ندیا داضحا
 ین ام هرتاکدارت 7 هج ووو ءشلوا اح هلیماع هر ەسنارف یے ندنسآ

 قغ هتلافسو نارحمرب ویو هدانا و ہسنارف . یدسشعا روصت یاعوف هنلاح

 راتکالفو اسم و نوتو یلرورتطو زسنارف ندفرط رکید طقف . یدشلو#

 نانولوب هدراتلایا فلتخم ء رلاووژروب « راولیوک . یدشمالشاب هفعایوا هدنجشا
 هر مسنارف نوو ءینغیدلوا راتاسنا هقشاب نوت ندنرابلاغ فاح را رک چ ناکداژ

 . یدراروسدنا سح یفید ولو یروروای كنطو نیع و یرادالرا كنهدلاو 3

 لصاح هلیمات ہدنراولیوک (دەبیبفوق) هدنماکنه یسهبراح هیناوو ًاناذ وغیو طو

 (روقءزا ) .یدراشع روکسو راموج ء راشمرتسوک تدواقم ہناراکناہل ی

 زارا هدنروص ر یلتدش اهد تموصخ یشراق هرازیلکنا هسیا | رک وس نت

 هزتلک دا :یوراطهرتسوک یراوای رک ناور هد اتم لسی و ی

 ییدتبا هرصاحم یرہش هلا ودرا رب كلبك كی شا قرف یراه یحشپ یلارق

 دلأ كرانوہ نامز وا . یدشلدبا دالا ندنفرط راولیوک یاسر هعنادم نا

 نامرهق رب روسج یکراشنالب نهلآ . هعفادم ٌهوق وب « روینولو یجیوط رب یلتوق
 یتح .یدراذعا تمواقم یآ یدی مام رلولبوک وب . یدروینولوا ءرادا ندنفرظ
 یرلنالوا قحهمهارای هشیا ء نداق « راتخا نوجما كما فرصت قازرا هدرهش



 1. یوم حیرات ۱۰۸

 اترغ تہ روک او امام لار توا ہلا قل اا سرا هدفرط
 اک کا دون ص یراکدشا هدلآ دیدم یبا رم افااا ظقف :یدراروسدیا

 | هد(روقتهزآ) یرلفام ۳9 «شمالشاب رار 5ت هرح یراھیسشب یلارق ہرٹلکاا

 .(۱ع۱۵) یدشعا بولغم

 | وا بولغم یراسفر

 1 رابلاوعرو زامل وا رول

 . یدراشملوا اح هسراب

 .زلکناقود اینوغروب طقف
 دا زکلا یشراق هر

 ۱ دهح زد كح هدا تمواقم

 لوا عناق هنغیداع ولو یوق

 هفمشراب هلرافاسامرا قر

 رص وا .یدشمشالاح

 E «راربهلراقامامراآ

 یلعوا كلراش

 ۳" (نەفود) تم وک

 | .هتنوم) طقف . .یدرونولو ۱ :

 | تاقالم نلک هعوئ و هد(ور مو هر #
 قود اسوعرو ەدنسا ا زا ی لا ےنرن

 ۴ دیا لت ناژ زسوفروف
 ا یتماقتنا كنساباب ء بلبف یا یغوا هنیرزوا كنوب «( ۱٤۱۹ ) ش
 لر کا (۱:۲۰) كردیا دقع یتسهدهاعم (یورط) تلف . اب و مشدلاح

 ا شنا جاودزا هليا یزیق كلاش یجنتلآ « شقبا قافتا هلبا یرناه یجنشب
 ۱ . یدشعاط یدهع لو هسنارف هس ر كاران هلا هدهاعم و ییراه

 03 یدقحجاولوب هدنلآ كنك رپ یراقالارف هرتلکاو هسنارف هلو ندو «هدلاح

 رو جم دبا تافو (۱ع۲۲) هدنسناع لراش یحنلآ هلا یراه یحنش طو

 کا هدسراب یر اه لا یلغوا كنیرئاه یحنشب هلا یگردرای كنفود اسوع



 ۱۰۷ هساارف 1

 <ه دن رج « هی ب دید «باث حا جسد ء یلقش دا تیا رلد وب .ید داود نایاش هناوا

 سه هرلبا کرام یحسشل طه ۰ یدہا نامرھف رر ناو رس ٩ ۵ هنیراش وک ود ہال

 هارلرهش یرافدقای كرازبکنا ندنهرخا كنیارت هدسراپ « ل راش : . یدنعهزگب
 ء!رل نم دیا جارخا ندمغللارف ی هلقم راقبح رانامود هل وہ رلنوا» : ردیاربس ی ول! ۱ ۱

 یماکذطقف .یدیا یلقلەتسخو زیلبج هدیدنک یک ینیدلوا انف تباغ یت .یدرید
 هنسهف.ط و 6 ینغلرادنہد كني ونس .نددادحا .یدا رونمو نتم یراکفا «قالراب

 .یدرولوا باقوذ ندتحاصم هابالاک بابرا «ندهملاطم.یدردبارطخحت اعاد یتفادص ۰

 كجهرو یعقوم یغیداوا قبال هنعالارق ء زما فرص هنیراکلنش هلاوش یتسهراپ
 ینسهناخک هارو كرهردتا اشزا یارس (روول) ندسسو .یدردا لس وت هایش

 رب لزوک نیزم هلراهجناب فیرظ « هدنقرش كسراپ ہقشاب ندنوب .یدشمردشلرپ
 یلاخ ندکمریو رلودرا ہنترعم كنہلق کود هدهدنامز نبع . یدشلا لیکشت هل

 «شمردتااشتا راک كج ءدیاامغی ین رالحاس هرتلک:ا <شعزادکوڈرلپوط شما ٍِ
 نج كنتو نما شر و ال ا ااو یر او رام انا و

 یرلکدتیا راحود كنہردب كوو ہللا یساباب « لراش . یدشمللا لہست یسەرادا 1

 .یدشلوا رهظم هنناونع (لقاع) ندبس و شا ضالخ کلم ندنکاافآ 1
 دنيا ٤ م1 كرلزاکنا نانو ييدتا تافو لراش یجنشپ لزا یفتآ ۱

 هق شاب (ندهلاق) و (غرو رش) « (تسمرب) ۰ (ودرو) ء(نویا) ۶
 «ندالوا لصاح موز تالاا رولفاعم ر چیه هدهرص وا .یدشمالاق یضارا ۱

 هنس شب زوئوا «ندنزو یرللالتخا :تنطلس نادناخ نلک هعوقو هدهزتلکنا فر
 هدننامز لراش یجنتلآ برح ارکوص . یدشلوا امرف مکح تلاسو حلص ت

 هنس زول .(۱444) یدشلا ماود هنس رب زوتوا ما «(۱ع۱۳) شمالشاب هت

 . یدشلوا و هدیرود دلو و كا كنبرت

 ندلقع هسیا لراش یجنتلآ . یدرویناقلاح هلراب رح یلخاد هسنارف نامز وا

 ناز زسوقروق قود انوغرو ندنراهدازردارب كلارق .یدرونولو مورح اب ۱

 ندد و «(۱4۰۷) شمر دتا لتف یںوول هنا هل رود قءد یشدراق كلراش یتا ا 1

 هلراش یلغوا كنا هلرود قود هلا (رالانوغرو) یرارادفرط كناژ زسوقروق
 کیا یه .یدشم رتسوک شاب راهراحملناق هدنب (راقاینامرآ) ینعی رانالوا رادفرط ا



 یوم خیرات ۹

 كنلا رفهسارف هدشاب مکا نەلق کود .یدشلا بلجیتحم كنسابرفا هتسیدنک

 هلاوش یسو ضغوط اهد «هنلاوشر هدمتسس یی تاذو .یدشلوا لخاد هنتمدخ

 کات هدعاق ولردرھ ءنەلة کود .یدیا رواکذج ر روسح هدایز ندقلوا

 ۱۳۲ 6۱ کا تر هتففوم لاصحتما هدایز: ندکل لا مرض زکلای اردبا
  ,یدزمروک قفاوم یا ملست هنسیدنک ہل ربئاق قلجا ینمشد «ناژ یبا الثم

 اند ەبرح لح هکدشود تصرف « رروک ببصم تیاغ یتک رح و هسبا نەلق ود

 18 هدندنزاربا تماقتسا و تداسج نامز یه رار هلکنو . یدردا هدافتسا
 ۲ روا هدارو ء شما زارحا هد(لهرهشوق) ی رفظم كلبا نهلق کود .یدزالاق

 ١ .یدشلا بولغم الماك یخ راهتج كلراش اف ی وق

 ۱ و نەلق کود نامز یراقدالشاب ههبرام رارکت رازیلکنا ہءءد ۹

 متر کی نو جما کیا بولفم ینمشد کردیا زارحا یتسهبنر نادناموق شاب ینعی
 ۱۳ یناژتاازجا رلبراحم كوو قترآ نفاد : یدشمرتک هدوجو
 هرکسع زکلای رلاەصفو رلرہش مکحتسم تیاف ءروبلراقتج توق رب چھ یثراق

 E رکسع هده « كجهدیا تحارەن یسودرا زیلکنا ندییس وب .یدرولیدا لاغشا

 1 راروسدیا بقمتندقازوا یرلنوب رازسنارف .یدکج هلسالوب رر كحهملیا هشاعا

 ١ رویا زیحعت یر لنا ہللا یرادمد كنمشد «راروسای یسه راحم هخرحر, یلتدش

 , لاقج هب(هلاق) .ید رلرومشدلاح هکمروشود نوغروب ینمشد هلراهبرا ا
 )درالوق و . یدشلدا وح ہللروص وب بقاعتم یر ر یسودرا زبلکنا چوا

 ۱ یدشاادهسرلجما هسنارف قراقح ههرف ا نالوا کس ندشک ۰

 0 الا ء راشملس هلک ردق ه(ودرو) یت ؟ كم ىلا زی قحا ندنرلحما طقف

 ۱ .(۱۳۷۳) یدرلشلوا فلت ندقلجا هدرلنا
 رماح یراەملق نانولوا كرت هلیسهطاصم ( ینیتهرب ) رازسنارف هدانا وب

 ۱ وص هنس یدب «(۱۳۷۰) راشّعا طبض ینردق قرق ندرانوبیتح .یدراروییدیا
 تافو نەلق کود . یدراشملوا قفوم هطبض ینهعلق چوا 022 زو ی هدنلاوح و

 ؛یدزاقما هدلآ ینسهفاک هالله و «نامز یيدسا

 3 8 یدقفاوم هنعیابط هدكلراش یجنشپ لارق یراسجورپ دب كن ہل کود

 هوم هدننایم راەیلاوش لارق «اوولاو ود بلف یردب كوبوب ہللا ناژ یبا یساباب



 ۱۰ هس ارق

 رر هلشاط ی راشید ك راول وک هسیا هجنلک ا یراقدنالشوخ ہدایز كلا . یدرلربشیلاچ هغلا ا

 وا تشهد یراکدر و هلاتروا را هتح ۰ یدکمسک ی راکل و ی رالآ دوخابو قمریق رر

 قماشاب هدنرلیوک یل آ رو ہدنجما رلنامروا رلولبوک نون وہ هد( ایدراتس ) < هکیدشلک ه ہدار

 هل رلناویح ماشق آره رلولیوک هدن رالحاس (راوول) . یدرلشلوا روبجم هکر ی راتکلم نوجا

 (رهننوط) و ( رەزقوا ) زكي . یدرارریچ هدنساتروا رہن ییهجیک « راذیب هرالاص ربا"
 یللا كرادوديح هدنسلاوح

  هسنارف «یدراو یراماحتس ۱

 ندتییصمو» یسهشوکر چیه
 . یدشمامالاق نوصم

 قوف لراش یحنشپ 4 ۱

 «شجا یعاس زارا هداعلآ

 . یدشلوا قفوم هم

 4 ود نارر ۰ 1

 . ۶ کود
 ویو ءنەلف ک 3

 یهیابناب هرب یتمسق رب کرلکولپ

 كر کچ هیابناپسا هدیتمسقرپ
 ۔روف ندماضموت یهسزا

 ہدنحم رانەسنارف .یدشمر

 رب كوو ہلیتعاجشو ت

 نەلقەکود ناررب -اسابهرب «تادو ناقارب مات

 ۔وط هدنربش ( ندد ) ل#

 .یدیاکویوب لا كن*دراقنوا «شلهباند ندهلن عرب لصا یسیدنک .(۱۳۲۰)یدشم

 ہلیب هنسابرقا یتح «ههسمک چیه یتسیدنک هلببسح یسالوا هدتعیبط رب اباقو نوکر یچ

 یربخ كنهسک قرال | ہرزرةیراعنکیا هدنشاب یدبنوا نەلق هک ود .یدشمهمرردوس

 بولفمندرب یتشب نوا ندنرامصخ «شلوا لخاد تر ندنرلنوبوا دیرجن ندالوآ

 ندنزوب نەلقەکود « هحنلبنآ یرلیا نوجا هبراح یساباب هدانلا وہ طقف .یدشمآ
 یترفظم وب كنلقهک ود .یدشمرتسوک ینغیدلوا مک هنساباب «شمراقبج یتسهکسام



 یوم خیرات ۱۰4

 8 یرودرا كنلارق هسلارف هدرود وا یدراو قسا هداز ك ك رلکولب كولو

 +7۰ چاق رب هدهنس « هرزوا یناداع كلکب هرد « راروسهس ء a ترابع ندراروس هس

 رود كلکبهرد .یدریلکح ەنرلتکلم ارکوص ندکدلیا افا ی راهفیظو ء راردبآ تمدخ

 . «نامز یغیدنولوا ارحا اینک ارم قىشيراقو رلب رح نوزوا نا ندرلض رعت 1 ندا ارحا

 ۱ 1۳ ندرلن « . یدرردہا سح جایتحا ه هرارکسع قجارد ولو 2۱ یر ہما او رالارق

 3 یدراو یرارکسع هلو اہ ءلمف لزوک هللا تسوکوا بیلیف الثم . یدنا یلشاعم یرلقوح

 ۱ یثاعم كەلاوش رب لکم ینازیهج .یدنا كسکو هقدلوا شاعم ہدنتبادب كنبرح هنس زون

 . نانلآ ندراربسآ ءندمئانغ هدب رح وک ہم ادعام ندشایم قارام قدقارف نوا اک

 0م ندببس و . یدتعنص ر شوخ كالر کم ھا رق . یدراردبا هدافتسا هدندرله دف

 رياك نوجا كلركسع ههسنارف رلیشک قوچ رپ ندابنالآو ایایسا « ایلاتا قح « ندتکلع

 ۱ اعقاو . یدراو هدیرلهعطق یلشاعم « ادعام ندنرا رکسع یک ہن ہرتاکن ا١ ٰیدرا

 ۲ -رح و طف 4 یدشدیآ ب ءافو ارحا ندنفرط یراهبلاوش ك.هرد رلهرام قوچ رب هدرود

 ےک ںیہ صف لا ارجا ندنفرطرلن الوارکسع گلم یرلمسق تاعر ھ تاک

 ۱ نامز وا. یدعلدا ضراع داسک هنن راک هدكرارکس مس هج دا ررش تلاسمو حلص ارکوص

 زر : رلهعطق قوح رب نوجا كبو . یدرلشمالشاب هکعا تر :iL ین ک لف و

 ۱ یتالیکشت نارو ییا (رلکولب كونو) ءراشما لاکا یعرلتالیکشت « رلشعالبوط هرب
 1 1 ٰیدزممرےگ هدوحو

  ندرلتکرش مولا عون رب شلدبا لیکشت نوچیا تعفنم رج هدیرح (راکولب لوبوب) .
 ابا یسهامرس .یدراردبا افا هد کل هلع هدنامز نیع یرارادەصح كتکرش و . یدنرابع

 أ قرابامل ۲ هراستعا رظن تلمو فنص « راکولب , یدب رابع ندنتءاحش هل یدوحو تم

 | ندراوابوکو اووژرو «ناکداز ءرلن امالف ںاسیلام ات رب 3 رازژلکنا ۰ رلیلاس وقساغ 6 رس وف

 | هدمب ںووق هغادنص رب كرتشم تمینغ نل دیا دل هدنشاسآ ه راع یھ . یدرلب دیا باخ ا

  «یدراردیا ای +4 قافوا رر قیقح داس .یدروولوا ےس هدنندب ا

 "۰ یرلیجریشاچ « یرلیزرت « یرلباصق « یرلجارس . یرادنبلعث صوصخم هن رایدنک كران وہ
 . .انتصخر كو هلب رو هرارجات «قحازاب ی راب زاب 6 قحاتو طظ ی رلباسح « یرلحارج ؛ یرلبیط

 || یراباک قجالآ هملق ینرافیلکت مملست كجلردوک ہرارہش قحو ہراوئاش «هراهبصق یرلهم
 "رٹٹیھ و . یدراررووک هدنرلناب ہدینرلقحوچ و یرلشداق ادعام ندرلنو . یدرونولوب

 . رارهوحمو رلباق شوموک « رلشام صوصخ 4 هسیلا لمکم ء راردبا ظح ندهدیدو تنز
 ۱۳  یدرلهلوا قفوم هنعج تور یلتشهد یرلقوح رب ندنرلجما تح . یدراردنا لامعتسا

 ۲ «راساوورف خرؤم نایاشاپ هدرود و . یدراررو یا (قیرط عاطق) ابو (رادودیح) هراکولب
 ۱ دی رانادناموق کل رلکولب كونو «راساوورف .ردشمر و تامولعم مھم تباغ ہدنقح راکولب و وہ

 مچ تباغ راد هنيا داع تامز وا هدقطن 8 هکردشع | جرد قطن 2 نل وس ندناسل یر

 را یراریسا « یدارفا رلکولب دلوبوپ هروک هنفیدلبشالک ۲ ندقطن و . رددوحوم تامولعم

 ۲ « راراقاب « رلراقیص هلجاقصبق ینرالآ « رلرکود ہلچابربق « رارلکوروس هدنسهقرا یراربک
 || تاج ۂیدفو هراپ هلرلتذآ یک وب ندنرلیدنک « رارزآ هدنتلآ راسروا « راراقیط هرالاوچ



 ۱۰. هسلارف

 ینراودرا هدهاسو ءراشلوا كلام هناعلر نما باغ هدنلحاوس هسنارف كس رک
 .یدراشمنا نیمأت یا جارخا هیمرق هدهطقن یرلکدتسیاو هدنامز یرلکدتسیا
 رود كناژیا نکشلریو هلصاف هرح هلسهلخادم كناپاپ هدننامز سلف 1
 (یسرق) لوا ندنو .(۱۳۵۵) یدشلدبا ترشابم دمو درب

 هاوو . یدشلدا باغ ندنزو یتا زمسطا ضنا كنسرلهملاوش زسنارف یسه راحت

 ORE نديرو یواغ كاژیا تکالف نونو هدهدنسه را "

 قبقح كن(یسهراحم یسهربق) ارکوص ندکدلیا زارحا یت رفظمهلاق رازیلکنا
 راخراجودیراوج (وطاووب)و (هدناو) «(ژنوطنهس) «(نهزومل)لاغود سنرب,یلاق
 هنسدنکن وجما ییدک هرز مک هایس یو «لاغود سر, .یدشمالثعاب ەکخا ۱

 ( ودرو ) «شمر دل وط هلءانغ ی رلهارآ سار, .یدشلر و یاونع (سنر هرق)

 فداصت هننودزا كناژ یا هدءرصو طقف :یدنتمالعاپا کمکم ورضوط ت
 قارطا ہدنعتوم ( سیووترەپوم) ہدەفاسم هرتمواک ترد ند( هساوو ) هد

 ۱ ییمصخ دات و «ناز .یدشمر وق هاک ود را هرز وا هر 7 طاع ہل رلعابو رلقمح

 قيال هتناش كلەبلاوش یوہ طقف ؛ یدریلسهدیا روم همىلست ندقلجا و هطاحا
 - هلاوش نوتو"ارکوص .یدشمرک هضرعت ندلو رپ راط یرکسع «شمهمروگ]
 یک رک ندد راط یرلرکسع زسلارف .یدشمر دنا ندنآ هداووار زود یر

 یسراوس زیلکنا نامر وا . یدرلشلوا راحود هنافلت هدایز كب ند راقوا زیلکنا

 كب یترلهداس زسنارف هدارون شما ورضوط هاووا لاحرد «شمخ هضرعآ
 ہلا یع دراي كلف یلغوا دا یمهطل اب ءناژ AA بولغم ہدنجما نامزر زآ

 یشراق هسراتلوص یلتدش رازلکنا تیام « شلا زارا تمواقم ر هانامرهق

 هلماعم هلتک از هداعلاقوف هنیرسا ء سنرهرق .(۱۳۵۹) یدشلوا رو همیلس
 هب(ءهردبو) و (ودرو) ارکوص .یدشلا هلس توعد هو رم هاا «ش9

 ۔وم ہدہاعموب .(۱۳۰) یدشلدبا دقع یسهدهاع» (ینی هر ) هدارون شمر

 (قنارفنویلیم ٤ ٭)نوتل | نویلیم چوا ناژ ادعام ند(هلاق) هلمایراتلایا برغ هنج "
 تحارولرد رب هنب ی ەسنارف یمەحلاصم(ینینہری)طقف . ٰیدعلؤازَ کت رو نا 1

 زس شیلا هدارگ وص ندقدلوتر وق ندنراسخ كرازہلکز :ا یعارب وط هسا رگ .یدشماشقارب ۱

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
| 
۱ 

۱ 
۱ 

 .یدشلدا تیر نده رطرل هتح ندا لیکشت ی( رلکو لب دلو و) :رارکسعزسچوک ۱



 یوم حیران ۱۰

 الا( یسرق) هدافتسالاب ندمدقت وہ دراودا .یدشعا مدقت ردو نوک یبا هلا رف

 ۱ ll هلوق چوا هداروب یرکسع « شلو ترص رپ ہدلس یلتاط ہدنفرط لامش

 ن لی ) نوجما قمارآ یرازیلکنا ءِ سا هدهروب . یدشلا عقوم ذخا
 البا .یدشلوا یلتدش كب هب را ناک هعوقو دن ود را یبا .یدشعا ی

 یدشلافافیتمد لادتعا نولو تلف زامشحراقبح هادم یرایراوسزسنار ۵ هعق د

 ۴ ہرانوب بس 8 هدلاح یرلفدلوا نوعرو دات یهدنتعم یتح

 ۳ زور یسربف) فدا باغ هد ین ه راح 2 وجه سو یصا ضرعت

 ۳۳ اوج كردہا رارف نیلەحک سباق ہدەیراح > نوا ترا۔ع ندرلض رعت یل اوتم

 ۱ .یدشلا احلا هر ندرلوئاش

 1 ay دایا زارحا یعرظطم ( یی ۱ یلض كنداذ
 ۱ ۵هسوودناز یطفاح هلاق .(۱۳۷) یدشعا هرصاح ہد ی(ہلاق) ٠

 | «شمراقح یراشبط ندەعلق نی كم یدب نوا بک ندراقجوح و رانہداق

 ءره هخدالا ین(هلاق) هسیا دراودا .یدشلا تمواقم ایداتم یا یلا هرازلکنا

 ۱ وهم ر وا تاتا هنلحم هک ود را نوجا كمرتسوک دج همءادلش هف رط ر

 ۱ ۱ 3 امالواقف وم هخمرات روف ندەقولبا فرش تلف ندیسوب .یدشمردتا اشزا

 1 ۱ | یدشمالاق هراج هقساب ندکمما هطاصم هلبا دراودا «هجتتب هریخذوداز ہدرہش
 ۸ هل ایر دبا سه یادو كارو و1ا نوجا هظءاع یابح كنلاها « دراودا

ENاگ رازاتخانا هارهشو یرللک هتیروضح « بیا ہدنرانیوب ق  
 ردرلاوزروب نیکنزالا هسرزوا كنو .یدشعا فلکت ین رالا ملست هللروص و

 اتار لب رلشادق را «شلوا وع 0 هدي راک ادف و تقادص رهسنهسود ٰیاتثوا

  تیاهم«شمهتسیا كم ربدسک یر راشاب كرانوب دراود نامز یکیدلک هنیرداح كدراودا

 E ىا وفع هتیرزوا یماخر كنهحلارق هزلکنا
 ۱ ڑکناپ ا یش نا رف کاج وع هدهادم نایدبا دقع

 ۱ قفوم هغملاق هدرهش كردیا لو ینتسبات كالارف ہرتلکنا اووژرو ردق یعزکی

 ) لاووژروب ہلا رلهیاوش ندهرتلکا هنیرلوآ شوب هارهش « هراودا ۰ یدراشلوا
 ۱ ۷۴۶ شمەمریک هنفرصت زیاکنا زکااب ہلئدوص وب (ہلاق) ءشمرہدشلرپ كرەںیتک
 7ھ شئامارکوص ندکدتہا طبض ی(ہلاق) رازبلکنا .یدشلوا یرہش زیلکنا رب ہدنامز



 ۱۰۱ هسئارف

 هصاحللابو هراناملوا ناکداز ءراردبا تدح هنراقداع ولو هدفص كلبا هدنسانشا موم

 زیلکسا « رلهداس هدنسودرا رسئارف . دراز اشوک یر اعاد یشراق هردو

 « راردیا لیکسشت یتیلقا كنودرا « هرزوا قلوا یسکع نوتیسب كنکهدنسودرآ
 رجا
 ۔ رازی ونج ندیا تم

 ۔رارونولوب تک ن

 (ىسەرف) هتشتا .ید

 و دس

 اٹ لب

 ۔ر و زرط و یمەب ڑ

 هلا ودرا کیا هډ

 .یدشلدبا ارج

a ١ك ES .۳ 

 0000ص

 ---ے

 یم

 ۔را یکیا یسەب راح یسەربق

 که دنت یراتیهام كنود |
 باسا كرا زیلک اهلا قرف

 كوص هغمالك ا قوق

 . یدیا دعا م هجر

 ۔ وا هدشادب كەبراح (

 هدننعم «درا ودا ید

 هلا یشک ۰

 ہدانناوب «شها تا

 لراش قود انوغروب ۰۰۰۰ كنلارق هسنارف
 هلایسود را ثالشک كرب

 ؛یدشَمبا مکح هنغیدلواوح قترآ دراودا ءاک یدشلوانآ رب هلبوایتح .یدشلدبا بقا

 كس را هر وک نولو كوپ < شلاق ادد وا یک (موص) هل ارل سنا رف هدهرصواهکدد ۰ ۱

 دراودا هدانا وہ طقف .یدشمروک ینغیدنواوب شلدیا لاغشا هلرکسعو شملب
 هسنارف قرهلوتروق ندنرازواجت كرازسنارف « شلو دیک رب كجهربک ییرکسع "



iaیوم حرام  

 ا ءندناکداز رتسبا الثم .یدردنا لاک ا یتازیهحم هروک هنتورت یذنک یک

 ال رکراب نا رب نالوا كلام هغتارف ١٠١ لقاال ءنوسلوا ندرلاووژرو

 ۱ هچرد ینکیا هدودرا ءیراوس .یدفلکم کھا كرادت یازیهح هبلاوش رب مات

 ۳ و .یدرویدبا لنکشت ةداب یتسلسا فنص كلودرا :یدزاح یتسها رپ
 ارابغام « هسلوتوق) رادار .یدرونولوا باا نددارفا یجناشنالاو مالغاص كا

 لاس هتحت < قاچی ( راهیلوتوق ) . یدیکرم ندرا ( زادناربت « هشرآ ) هی
 ورانا نوجیا یراقدناللوق وکنوس عون رب یسونغوط اهد و قاچ, رب نوزوا
 ار قافوا ہدنازیھجت یک یفیدلوا نیکسک تیاغ یسولمان كغاچی .یدریلیریو مان وب

 ۱ ردنجافا قوصرو رازادناربت . یدریا۔هرک یالوق كي هدوحو هدنعوفو ناصقن

 د قوا تمدر ھ22 رارناللوف یایر فشخ تیاغو ندنغلنوزوا هرتم ییا

 0 لوص «رارتلاشو ہری یتراقوا نوتو ہدەراحم یرازادنارمت زیلکنا . یدراربش

 افتک ١ هلکملک ١ زکلای نوجا قلا یرلقوا ءرارربتای هشرزوا كراقوا یراقایآ
 مدعاسم هنویوا هقشاب ندنرانوبوا قوا ہدنرانوک یطروب هدهرتلکنا . یدراردیا

 کک اا ر دوو هدشابنا یرازادنارت نکا لدبس و . یدزلدیا
 ۱۳۳۲ اترا : یدرازردتشا تباضا هت روده وس :ندمزنم زوب کیا

 عراربناللوق هلتراهمرب ہداعآاقوف ینراباب هقشاب ندنوب .یدیا ہرتم یم کی زوی ییا
 ا تەلابرا )یرلفدنالل وف كرازسنارف «هدنام زنبع .یدرازات | قوا ۱۲:۱۰ ہدەققد

 ۲ رکم رب یقمقح یوا كرازعلکنا ہہلعءاس .یدزامالسا هاصف ندفوا ترد چ وا هلا

 ۱ كطابضنا « ىتقاف یقبقح كنسودرا زیلکنا طقف . یدردیا اها یسهفظو شتآ
 هر ۶ ا ا کن رایدنک كر را صا( «هداشاو تعاطادارفا .یدا هدنتلمکم

 ۱ اوص هدیراوس ہی هدعاقو هلص وصخ .یدرا روہنولو ففاو کجا ه رام هدالخاد

 دن را هملاوش زیلک.:ا یرورغ كلکیهرد ی هدنرهملاوش زسنارف .یدراربلیربا ہیہدابہو

 8# هلاواق یرارکسع كن الا رو هرتلکزا یسویع وطاهد .یدلکد دوج وم

 ٦ ایا فرق یب رثفا پول لا کٹ رلارت زسئازف
 o زسنارف هدلاح یراقدلوا مظتنم هجرد وہ یرارکسع زیلکنا

 لی رایدنک ہد یسبع . یاد رل نه دیا سش ولردر هن دیا هداموف هس زاوا



 هسارف ٩ ٩

 هدنند رهن هژاطنالب هلیا یادناخ تەباق هلبتفو :هدرلنا .یدشلنا مامضنا هد بابسا قاط

 هچردل وص هیامردن ولون هدا اوا 5 كرازیلکنا ءتوادع نالوا لصاح

 ام ہتک ندهسنارف ی رابا رش نام واو هد رابدنک هلص وصخ < یرلاع ولو جات

 یلارق هرتلکا «شعالبوط ه رب رز یسهفاک كيابسا و . ىدا یرامرتسوک يا

 رادس لوقعم و مهم نوجما یسعا برح نالعا هللارق هسنارف لدراودا یجنچوا ۱

 هنس قلا نوا زو «هدنسهنس ۲ :شمالشاب هدنسهنس ۱۳۳۲۷ یبرح هنس زون ۱

 هلب رب رب هد روص لاوتم را زیلک زا هل اراز سنا رف هدنف رظ تدم و طة .یدشلو ماتخ ارکوص 1

 شب یللا برح لصا .یدشادا دقع هکراتم راهعفد قوجر هدنتادب كبرح .یدرلشم امثی را ۱

 یجنتل | هداز لا برح . .یدشلا رورص هدنما ا کف E هدهنس را EE شا ماود :

 . یدنشم موو هدی رلنامز لراش ید و لراش یجنتلآ ء لراش یجنشب « ناژ یا « بلیت

 ی نونو ناه كنهسنارف (۱۳۳۷-۱۳۹۰) هدننامز ناژ یبا ہلا بیلیف یجنتلآ دز
 ییضاراو ییدتا بافق كهسنارف (۱۳۷۸ -۱۳۹۹) لراش یجنشب طقف .یدرلشغا طب

 ہدنرانامز كيا كلراش یجندب هللالراش یچنتلآ .یدشالا دادرتسا "الماک ہللا یعدرای تا هلو
 .یدرلشت | هدلآ یهسارف نوو ارابتعا ندنلامثك رهن (راوول)رازنلکنا (۱ 4۲ ۹-۱ ۴

 نونو تاپ < شمکچ هعاخر یمطق هتنایرنظم كرازملکنا یروهظ كقراد قاژ هدنامزوا

 )۱٤۲۹-۱٤١۴(. یدشلدبا درطو مفد ندنغللارق هسنارف رازیلکنآ

 هنس زوب ہدنتموکح نامز كناژیا ہلیا بماف یت آ اکا . اگ
 . ىدشملا دلو راتکالف دوو نوجا وا رح e «بیلبث یک

 شلدیاوحم قرایارغواهنقصاب ہد(زواقەل) یسانانود زسنارف هدننامزپلیف یا
 .یدشلاق مورح ندضرعت «هرتلکنا هخنلوا مورحم ندنساعانود ءلارف ء(۷۳ كا

 «(۱۳45) شا الِتسا ہیەسنارف ہلیا ودرارپ یلتوق دراودا یحنجوا ہنیرزوا كو
 «دراودا .یدشنا ترش ه(سراپ) ردقەنشو راو (نهمرژنسر)لو بارخ فایدامر

 طقف «شلوا روبح هکملکح یرک یشراق هنیرلتوق قاف كسلیف یحنتلا ہدانئا
 :(۱۳ع۱) یدشلا زارحا تیز انب رب قالراب ہد(یسوق

 رازملکد اہدنسە؛اک نامہ كرل رام نلک هعوق و ردقهننامز كلراش کوس

 هدنسهاس یتنامکم كنسراودراهدینسهفاک رات رفظمون .یدراشلک را

 روک لماع یهب رکسع هفلکم تمدخ دراودا ینجوا هدرود وا .ىدرل شم ازاق

 . یدفلکم ہلکما كلرکسع ردق هنشملآ ندنشاب لا نوا زیلکنا ره .یدشلآ



 یوم خیرا ۹۸

 ارجا ىنى و هن رزوا یرلد دهم برح هصا ابو یاب دولا بعاتمو نوزوا

 | هدلاح ینیدلوا ولع هلا صارتحا یلق «دراودا .(۱۲۳۱) یدشمرتسوک اضر هکللا

 الا رکن ۱ کاو وا نامی اک رک ا ندنع کیتا
 ل 25 یت تر وص و كدراودا طق ۔یدملا ماق هتساوعد ارو كل لزوک
 اهو تیره كرموز لاوزطاا افلا« تما كلسم

 . یدشمر و تیدس یمەلئسم (ردنالف) هللا ەںرایم

 یشرافەیاوولا وودبلبف .یدہا ندنسابرفا كللارق هسنارف ءرەیور لاووطرا

 ۱ ۳ ه هرتلک.دا نوجا قلوتروق ندازج قرانولوا ماهما هللا دصقءوسو قلراکهتخاس

 ۱ ر ندکجا قیوشت نوجما كمروس یرلیا یتاعدم یدراودا هدارو ءشمِا

 ۳ لا رو هسنارف یضارا و هدرلهرص وا : هحنلک هتسهلتسم ردنالف .یدشما)اف یلاخ

 ۱ | منع« داکناب «نکنز تیاغ رانامالف .یدبا هدکلاا لنکشت قلتوف ر ندنهاسفا

 [ءراعقا تور تک كرنا لامعا هفوح هدایز كا رانوب .یدرلناسزا یحاص نیتم ناتم

  رارهشقرال وا قفوم هنلاصحتسا یتسرسو تیرح ندنرلتنوف مدنجما نامزرزآ

 ا (دناغ) ء(ژور) ندنرل رش لب .یدرلشمربتک هنلاح تیروھم رب یتبقح

 ۱ روز كب هدیسەلخادم تالارف ی ی ک یرلفداعاط ی دوش كتو قتدا یرارهش

 ۱ 3 یتوق ردنالف یسلاها ( ژورب ) هد۱۳۷۵ یتح. . یدراشمالشاب هکمنا لوبق
 / ولوا لارق اوولاوود سلف یجنتلآ طقف . یدرلشٌما سحو فقوت یرموەنود
 1 یر یراصاع ء شمشوق ہلا ینماقتنا كلراقح وہ نایدا هتوف زالوا

 ۲ كام وس یشراق هايف یسلاها ردنالف ندسس و ود ا بولغم ہدیراوج

 7 79 هرابحهف وح نامالف « دراودا یجنج وا . یدرلشمالشاب هکملس توادع ر

 یراهق ر افەقوچ هدءرتلکنا هدیول را عن ام هنحارخا ندهرتلکنا كس ران و زیاکز !نژل وا

 1 د هدراودا .یدشکلوهل | اهد 3 تموصخ وہ هترژوا یسعا تخت ها

 ۱ درجا هفوح ( داغ ) نددس و . یدتکالف ر كوو نوحا ردنالف «یبشت

 کت فرض ندتسناعو كلارف شا .تسجایم؛هنلارق.مزلکنا دلءهوهرآ قاز
 | اب «یرلقدنولو رضاح ہیالاط عورشم رادمکح یسیدنکك رلنامالف نوتوب نوجما
 "سیدنک هدرردقت یغیدلوا زاح یناونع لارق كلردیابلطیتسلارقجات هسنارف هبلع
 ر ی ومع اهدو قازوا اهد ءہرابسوب نوتو . یدشمهل وس ین راکحهدیا تنواعم
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 ۹۷ هسن أ رف 2

 و
 وا كو 0-01 یزمق ر زکلا نامز ییدتا تافو ینول ی وا ندرلن و قح ۰ ید

 اهد « شمر دتا ارحا ینجوتس مسر هد( سل هر) تلف نوزوآ یجنشب یثدراق كني ول هرز

 . یدشمردتبا قیدصت هساج نک نج ندزلاووژرو و سویقسپ « ناکداز ینغللارق ارکوص

 هتشاب نددالوا زبق هدوا طة + شلوا قلم ےس شک واش وک" یجنشب یثدراف هدمت

 :شعالہو ط سلجم ر نوجا لح ینس هلم تارو هدنافو كل راش لار یدشماشارب تراو "

 - هيمالوا سلاح ہنتخ هسنارف قرالوا هتفالخ لماعت كنلغوا و كن داق ر چیه ہدسلحم و

 - اق و هدلاح وش . یدشماسد ( ینواق كيلاس ) هواق و ا ا . یدشلر و رارق هتف

 واو « یدیفح كييلیف لزوک و یلغوا كلهازبا یسهریشمه كلارق ندبا تافو « هجنیجوم نو _
 هسنا رف سکعلاب ءروبلوا مورحم ندسولح ہنتخم هسنارف دراودا یجنجوا «یلارق هرتلک:ا هدهرص 1

 رول رو تدمدس هنساع ولوا باخ ا تاوولاوود تیلیق ندى راهداز ردارب كلف لزوک هنغللارق ۱

 هلن روص و « شلوا یارق هسنارف هلسا وذع بیلیق یجنتل آ «اوولاو ود تیلیق هيلع ءا . یک

 یدشلنا لاقتا هنناداخ اوولاو « هنلسن قافوا كنناداخ تەباق یسیلارق جات هسنارف

 . (۱۳۲۸-۱4۹۸) یدشمتا تموکح یارجا ہدایز ندرصع قجم رب یلادناخ اوولاو ۱

 اوولاو ود بيف و یدشمغا تنطلس یارجا لارق ید هدهسنارف ندیادیاخ 7 ۱

 ۰ ۱۳۰-۱۳۸۰) لراش یجنشب ۱۳۰۰-۱۳۱(۰) ناژ ییا ۰ (۱۳۵۰-۱۳۲۸)

 یئول یجنرب نوا ۱۰۲-۰۱۹۱ ۲) لراش یجن دب ۱۳۸۰-۱۲۲(۰) لراش یجنتل "
 یاد اخ تەباق هدنصوصخ تموکح ۂرادا ہد یسەفاک نامه كرللارق' و . (١ -۱٢۸١(

 ہدرلنا یک قود « یتسایس رکف تثادماخ و ۰ یدرلشممهرتسوک تب و تقابل هدنسهحر ۱

 :هدرلنا «یدشمشت لارق یتا نکلا ی حاص هراداو رادتقا ند رلجما . یدشمهلوروک ًایعطق ۱

 «هتسوکوا بیل هب هل ر وص ر چیه تر طقف . یدا ییول یجب ر نوا هلب لزام یجنشپ

 هعوقو هدنامز یتادناخ اوولاو « ییرح هنس زو . یدرریلسالوا سبقم هب یول نس هد "

 زو . یدشلدا ارجا ره رام یشراق هنادناخ انوغرو هدهدنرود یئول ید نوا 9

 نایدہا ارجا یثراق هنادناخ اسوغرو « هسنارف نزیک نار رب میحف هدنسانا یرح هنس

 كرل ژن هلوراق « لوا هنس زو ترد هلب ر وهظ كاك هرد ر ییہ قمارغوا هماسقشا ہدراەلداجم 1

 . یدشملاق ضورمم ەٹسەکلہ قلوا راتفرک هلاع یهدنساننا ل اک

 هرتلکنا ندننادناخ تەباق ءببس هناکی هنبرح هنس زود 1
 ہن رر رک 7. ` لاا تار 8
 هسادناخ ته اق هد هسٔئارف هد راودا ینح وا یارف 8 ۰ ۱

 - هاکلام ی هد( نوک ) دراودا ہدانناو .یدہا یماعولوب او اج الو وا قلوا فل

 ندرانہداق وو كرلنداق طقف . یدرونولو یمہات كنلارق هسنارف یالوط ندی

 یساح ناکداز نرو رارق هنیراقج هیمالوازلاح یارو قح كرلقج وج كکرازالوا "
 یل ارق هسارف اجر همد دراودا زاغار سفارت مقع یاعدم كدراود

 طقف ء شمهلا زارتحا ندکعا ینع تسبات ہیاوولاو ود تلف «هئاذ نانولوا با ا 1

 ۱:۷ ۱ 1 دلح «یوع را «قیفر دجا



 لصف ینکیا

 هسنارف

( ۱۹۸-۱۳۶۸ ) 

 | فصندلرصع یحنشب نواو هدرصع یجن رب نوا هسنارف
 ا نارحم وہ .یدشمرهع نار ر شهدم هدنلوا

 و راەعفد قوح رب ہلیب یلالقتساو تبرح یتح و یضللارق یلم كنهسنارف ہدنس
 ۳ € هدیمهفاک ناه كرانارحم وت .یدشلاق ضورعم هنسهکلهم قلوا
 | 7 "ران هسنارف تدمر ہدایز ندرصع رو ءشمقیچ هنادم ندنزوی رابرح نالو

 ۲ رح هنس زول . یدشملیاد (قرح هنس زوب) ہراەراحم وہ هلتهج ییدلبا لاغشا

 زا رخاا رکو ص ندراتب ولغموراهک راتم ءرلءرصاح ءیراەبراحم نادم ءرارفس یلاوتم

 ۱ للأ و نوزوا نوجاهسنارفبرحو .یدلکد برح رب تراعند راس رفظم نانولوا
 ر شما لکش لیدنو شل وتر وق الماک ن دکل هتسخو «هسنارف .یدیا کل هتسخ ام و وشن

 | اگ مز وله تموکح هدهسنارف ردق هبجنلک هخشرات وا .یدشمقح ہنادبم هدلاح
 ۲ وا هدلاح رب پ یراتعضو كنهسمومع سلاح هلبا وتنلراپ .یدیا هدلاح رب
  یمویعوط اهد . ىدشملوا بس رح ہنس زو هبهلازا یت ۳ وکشمو .یدروس

 .یدشعا ر وهط تک وه ندرح و یتح نطو ءداحتا طباور « یه سح هدفسارف

 | نوزواهدنخ ات هسلارف ؛یدلکد برح رب یداع زکلای فرح هنس زوآ ندبس و

 3 ىدا لیکشآ ہےتامح هحفص ر مهم ءلماکت هرود رب

 الف لسن كکرا چیه كاوا تەباق ارکوص هنس ترد نوا ندنافو -7 لزوک
9 

 رم مس هود و راو



 ۹ ۵ تموکح لوصا ؛ناکداز ءرلولب وک «كاکب هرد

 ینکیانوا ءشمالشاب ہدرصع یجب ر نوا كلکی هرد ہدەسئارف .یدرارون ولوا هبا

 نوجا یفیدنولوب ہا سو ا كار و "الءاک قللارق ےہ کد . یدشمش هد ِ

 ینللارق نایتسرخ یکسا ہدایناپسا .یدشمهمیا سسأت یتهوکح كلکبهرد رب چیه
 هنیرلیدنک یرلسر كراتہالو نایتسرخ هدارو هلتهج ییدلدیاوحم ندنف رطرلم

 . ىدراشملا لیکشت قالارق ردقوا هسراو تیالو ردقه « راشمربو یاونع لارا
 كيهرد نوجا ینیدلوا عئام هنا الهچراپ كتموکح روطاریعا هدانا و 13 ۱

 هد راتکلم نونو طقف ,یدشظا سست هدرصع ینو انوا قحا یرلتم هکح ۱

 راش دوج وم قلعتم هنسهرادا كلکیهرد 2 ردبا لکشت یراتموکح كيهر 1

 . یدشلدیا ردود

 انسا تم یی 0 دس ۱

 ت تا ےہ“ و گس ا اے ےہ ھات ی ا یھ قا اھ



 یوم جرات ۹٤
1 

 وا هلدام هدنش رلناسنا طوب هنیرکیدکی هلتقادص .یدکعد هسمک روسجو ۱

 ۱ عاد فالتخا هد یراعبأت كروس ەس دوخایو ه دنا روس هس ہللا مبا .یدزام ال

 1 یوزر زاوا تیور هدنسهمعحم روسنهس یوعدو «هسرولوا قحالوا

 او ندسس و اکی روک او روسجو یوق «كعد هملاوش اذک

 ۲ !هبلاوشرپ یلحالس «یسهمروشود ندننآ یرواکنحر یلھدرز هدحلف رب كنهبل

 هد رد كن و و هدشور وطوا رو یسملسار دلاق ردق هنغاب ہل وک و بو الاقای

 جیهكنهسمکرب هلبوب .یدمزال یسلیہەیی زاق یبایو قوواط یکیا دوخایو یرب
 یم نوا یسەلدبا دع قاقروق كنەىلاوشر .یدقجایالوا هدیموفروف نددرفرب

 لرو یمان ( تشح ) اکو . یدردبا :باح ا یسمرک سکوک هراتدش وارد

 ۱ وو رک ہدایوروا ردق هیح ناک ےہ نوا «تشح

 دوام 9۳ لب قی تک « ناگ 10 تشح

 اهآ كتکلع ر: یندرادا ل صا ٹو رد

 ۳ )د هللا هجو ۳ تک اھت تم وک ج دنع وکم كا مد

 دخ یعومت ه « کوو یعوحع هت هدنسهرادا كلكيرد . یدشمهمهدیا

 1 ۱ وصخ به ءک اح «هبرکسع تمدخ «یر و .یدراو ٤ اح یو هدهب «ه رکسع

 | لدنلالقتسا هكرلهسمک نیکنزهدهج رد كجهريدنک یتسیدنک «هکرتشم قوقح .یدیا

 دریابسک رادمکح روینهس ره نمهشویک رشویک یمەطبار كالعپات .یدنرابع

 ۰ ردیرادمکح كنغلت وراب یدن؟ «نوزاب سه » : هدرصع یجنحوا نوا ندسس و

 ك و مصت » : نکردا تفت یتسهزادا كلکنهژد هد ورک خرۇم یتح .یدشملید

 ۳ هدسانقم كوحوک كلرور هس . یدشلا ربوصت ہدنتروص « یطالتخا هلتنطلس

 ال کع,یسمانما ءیلماعت «یسودرا نوفا روکا تب وکحو .یدتموکع

 ۲ یدرارد(نەروف «یبنجا) هرارجناباب «رهسمیک ناروطواهداروب .یدراویجاغآ رادو

 ۱ رر هدهقطام یه .یدشلدنا میس ہ هرلکلروشنهس یک و په «یسضارا هسنارف

 سا < ءم اح ہدەنذوھش كرار ور هسوب | رک وص .یدراو راروہنەس ذو بحاص اھد

 ۲ ر اسیلک یک ینیدلوا یراهراپو یرارکسع كرارهشوب .یددوجوم رارہش
۱ ۱ 

۳ 



 ْپ تموکح لوصا «ناکداز «راونیوک «كاکیهرد

 یناه یه «زاعاط یش رب هقشاب ندلماعت یمەمعاّمحا ته یطسو نورق

 ء سنر, .یدزما یتلت نسح یوناق نانولوا نیست ندنفرط هصیرشت هوقرب ۱
 «دالبوط یقارشا كتکلم هدرانامز ییدتباسح مرم جابتحا ہکمردشیکد لالا
 ولرد هقشاب Kl یھ لماعت .یدررو رارث ارت وص نکا 7 ار

 رت هنر رپ یرالماعت یتح . ید

 ہدنجراخ ناکما قلو هل كلكب رد 5آ

 < رلاووژرو < ناکداز « لماعت . یدیا

 ىع كشر رب نوجا راوابوک و راسها

 ر ؟ یدلکد هدشلزاپ ء لماصت . ی

 شوقنم هدنرلهظفاح لرارابتخا نالاق تاب

 قمالک 1 یتیدالوا بولوا ورغوط كلءا
 ء ریلیدبا ارجا تاققحم نامز یيدلک مزال

 هلماعم هلروص هن هدرللاح یک و نو ۱

 ینوا هبا شلاق هدنرطاخ راد هیدن و

 نوجا یراناسنا یطسو نورق . یدرایو

 ۔رایش نالوا عقاو هدهلوا «یشر, ورغوط

 .یدرلدشیی «هدرادش ناموا ورضوط .ید

 دلش هلسن یلوا ندا 1

 یربخ چه « هسردبا قرت یت> « ردیآ

 .یدرایا قرت هلبربثأت جاتحا « ندالوآ
 تشه یطسو نورق نایاشای هدنتل | دوق رات لمامت ا راو (

 اینک | قالخا كنراەیلاوش كلكبەرد ءہدنسەيعاّمجا

 كاردا ہدزرط فاتخ ثكلماعت ,هدقالخاو .یدررو تىدس هراقلقشپ راق , ةاطرب

 یتک نایدیا هنعب اب وهرومهس«هشادقرا « هحنقالخ |كلکب هر د. یدیادنتسمهنساسا یلدا

 ناتوط یزوس < مدآ ر وضوط . یدقلورغوط «نوناف لصا .یدمزال قع 1

 قداص ہدمدآ ر یسوما .یدقلاق قداص هزوس «قلورغوط . یدکعد هسک

 یرهشرآ قنارف كاراش یج دب



 یوم حیرات ۹

 ۳ رام هۓیرلرپ هلس رانالوا لبلع یتحو رائیداق . یدرلرلیا دع زابتما رب یکم

 ۴ (زادباارجا هدنعوقو تیانج زکلاپ وللثود .یدرارونولوب كلام هنتیحالص قعوط
 11 یسهلئسم قوقح ام . یدرلیدیا ارجا هدهدنرلاوعد تئارو اب و كلم

 ۳ ھر هداسالا هدرصع یحوا . یدسشلدا لامعتسا وللثود هدنوجما

 تک نوا یت نس نودا مور ندشنارو ی كلاغوا یراتکی
 ۱۳ ال یا رم اور تلا ا“ ا وفا هدرصع
 1 تہ ھا لود راس ا توقف فر الزرار ینکحهشا

 اتا هدز وجا كمریدتبا خسف یمکح رب وللثود ہدنراەمکح ناکداز

 را قاوعد . یدقو قاستسا هدنسهبلدع یطسو نورو "ةدعاق .یدرونولوا

 ْ وا رادتحالص کج لاطبا ردا توعد هت والت ود یهرو مکح 6 ےک ندیا

 ۱ دیبا لاطبا مکح نایریو « هسرولوا كچلک بلا هدلداحم وب دیاش . یدربلیال
 اک . یدربلیاللوف ولٹود هدزوما عنم ندکلدهاش یصخش رب اذک . یدریلپ

 ۱ ۸ ونا رها هدر ط ناتولوا ناس شش زا رود

 ا 3 u "یعدم 2 6 7 ملزم < رم فارتعا

 ۱  ردتا ماہن ۱ ہلا تالکشم لاک « نونظم . یدرولوا نامز یيیدنا راکنا یعرح

 هرج مرجم طقف .یدرازامالوا لاس هکلهت هدیرلدهاش هللا یعدم هدانا وب ءریلی

 کرا ندا دراناالاق اب یسیدنک «هسرولوآ والا دنلاح دوشم
 د نامزوا ء هسردنا مرج فارتعا نونظم داش . یدردیا تیافک هتسلدا

 فارتعا فک ؤریدا تبذا ه ونظم اح ندي و . یدرونووا لح یالوف

 یو مع ناه هدرصع ینٹل نوا هرخ لا لوصا و . یدردبا روح همرج

 . یدشم رب ٹی نان

 ا مدا نوحما"تفرس . یدمادعا یمازجت تلف ء هدک اج
 ۱ ژاملیصا رلنیداق . یدریلیدبا مادعا ایو ریلیرباپ هتیرزوا قلقامراپ لتاق هدنعوقو
 مادعا یدسح ی هسردیا تا قاح داش . یدرول وم وک هعار وط یربد یربد

 ہدیسازج كراکا . یذرلئا' قرالساپ یلاق ء هسردیا رار 9 . یدرلیدہا

 ۱ رد دوخایو ریلصا اب ناوبح نالوا بس 2 ناسا . یدیا ینع كنسازج

 ٠ یدرولوموک یررد



 ۹۱ تموکح لوصا «ناکداز ءراولب وک «كاکب هرد

 « ۱ زمود یرک اهدر زوس ناقیچ ندزغآ> :ندیبس و .یدردبا نابرح ہروک هززوب اگ

 .یدشلوا لثم برض یریبمت
 الوا نونظم . یدرلیدا موکح نونظم هسردىا نیع دهاش یب هد )هک چ انج 1

 ۔ وج زد نوجا كجا نیع دهاش تنا طةف ءزامراقیچ سس ہنسا نیم ادهاع یخ 1.1

 للد « یوعد . یدزا قیدصت ینیع و روس ینغیدلوا دهاش یجالاب كن و هدهرص یک ۹

 ندرلیلامور یکسا « لیلد .یدرونولوا لصفو لح هلا یملا مکحو هللا ٭براحم لا نیم هللا
 . یدیا ندنرلتداع رابراب هدنیع ؛هلاق

 رب شلدیا لوبق ندنفرط اسبلک یهلا مکح نلیریو یمان (یلادروا) لار
 هصاحلابو هرلنالوا كج همسهدیا ہیرا ء لوصا و . یدبا ینداع رابراب 2

 هرلن ونظم هد رصع یحزوقط . یدرونولوا هر ولی وک دا >® رت

 نواو یحمر نوا . یدولیرب دا نیم (ہرایش یک یسهحراب كعا < چاخ ءوص)

 یزرط ییا ہدكوب . یدا کا ءیث نالساللوق هدایز لا هدرصع ینکیا "

 "یعدم دوخایو « رریطاب هناغزاق رب ولوط هلباوص رانباق ین هیلع "یعدم : یدراو
 "یعدم . یدراربد (سووژ) هریمدو . یدرولوروس ربمد شلر,درق تا لہ 1

 یشرب چیه دیاش . یدریلبجا ارکوص نوک چاق رب « ربنالغاب تدم رب یل تم

 سسأت ندنفرط اسیلک «لوصاو . یدرنازاق یاوعد نامز ءا ء ےسیا شالو

 . (یساحور سلم ۱۲۱۵) یدشلدا وغل رب الا هدلاح ییدلدب

 یسهجیشن یعببط كا كناوعد نوجما ناکداز نوتوب ےصاحلابو رلککرا ا
 ندقمنح اق ندوللتودو «هیلع * رم ,یدبا توعد هه راعیعب وللئود وب :1

 برح رپ یوعد نامز وا . یدردا قیوشت تاذلاب ی دهاش او نیعدم 8
 یسهحشو نیس ینا رش ثكرح و هد یسهفط و کت ردا ۳1 رک

 یلماعت قوج رب هدهراع یک ینیدلوا ہدیواعد هل اب . یدربلاق ترابع ندشبت
 < یبلزبح كس هقطنم او ) احا نوک < توعد :هدرلنا . یدنرابع ندلا 7 /

 هنباعم هلتقد لاک راخالسەدوللئود .یدیا یفارتعا كِبواغمو هراحم ء نالعا « نگ
 كرلنالوا یرب۶ كياکداز 6 جلو ناقلاق ء هرز هدنرلهمکح همااوش . یدرونولو 7

 . یدرون ولو لامعتسا كنکدو ناقلاق هدد 8
 .یدیا لوصا رب ييدوس هدایز كلا كنسهععامجا ته یطسو نورف والئود

 وللئود راريسا یهدرهناکلام ضعب هله « راردیا لامعتسا هدراولیوک یلوصا و



Akیوم رات  

 ا ا لارت) بانالا یاس قود) 0ا اترو الثم .یدرایا
 (فیردیرف « همانحلص) ر قیردهرف یج رپ .یدرولوا امرفمکح (یحلص تکلم

 نار الثم . یدزالوا لباق هن تیاعر هحلص وہ طقف یدشردلآ هملق

 < حلص هداطسونورق یسوضوطاهد .یدزامالوا عنام هرح ایک | لارق
 .یدرون ولوا دع لاح رب

 ery تلادعر ناس نوجا موت «هحنس هع اجا تاه كلكب هرد

 رع
 طو نورف . یداکد دودعم ند نم قفوقح ہد تلادع كم

 ١ ایرآ و تلادع رب قرا نوح فنص نه . یددودعم ندزایتما عون رب تلادع

 هدنرلهمکح رهش رلاووژرو ء هدنرلهمکح اسیاک یننص ابهر . یدراو همکح رب

 ۱ هنسهمکح تک ناولو 882 یب كتنوو راهم رخ .یدرلیدہا هک |

 ؛ یدرلز نک

 . یدشلا ماود ردق هرصع یجنچوا نوا ہداسام ا ءى وا هدهسنارف را هنک اع و

 ۱ رم كروي هس ولب و 0 یدشلوا ماق را یصوصخ هنر 1۹2 یوم | رک وص

 | كنابهر هلبثآت تاداعو فرع هفامعم .یدریلیدبا هک احم هدنسهنکح كاکب رد یبا ناکداز
 امور مد را کی اسلک زکلای ٠ یدشعا ا هک رتشم دعاوق قاط ر نوجا کا یربغ

 | قوقح امور .یدشلدبآ بیقعت لوصا ر یدض كنو دیر ی ثا ماود یک اھ لوصا

 ۱ لدرصریو مکح .یدرریدتبا فیقوت یرلن ونظم ءردہا بیقعت یرلتبانج نونو 3 اح هحنبجوم
 ا راکفا رون هدنقح هلئسم كرهدنا هدلآ قئا و یر رحت هصاح ابو ارجا همزال تاتیقح لوا
 ۱ ۱ اضعا هەمکحم « رارق نما یدررو رارق ًارظن هنس هک اح و لقع ہدعب هریشدلاح هکعا

 ۱ تارح هنما هیموم عفانم هی مد ار غیلس یرارق و هرا دا یب ەکح سر + یھ رزق

 ۲ لوا شلک هعوقو هلس تانجر تح یا هلخادم هدنعوقو یوعد زکلا ؛یدرغا

 اک هدین هک ام تانج ۰ زامهیراق هشيا کدغا یٰوھد یبایرقا ابو یبدنک كحورج
 | هلماعم نیع هنسیکیا ره كرلنو . یدردبا تور 2 یوعد ر ہدننیب هيلع نونظم هلبا

 ۱ .یدرولوتوط ر هبلعنونظم هلا نونظم ءرولورو وک هسحمنبء هد وا ءربلہ دیا

 ۱ ر كن هک ہد كَع | قیقدنو یت کیا نار روم كلەعقو اذک

 ۱ ,lr لدع ۂدعاق ںداقیقدن یک ی رلکدتا غيل هتسیدننک كني ۂرط نکلا هک

 ۱ ۱ یوعد الوا ۰ یعدم . یدرلیررو م 2پ هروک هرازرط ندا سسات هر ات تداع ہدایز

 | دم یراق اکوب .یدردبا نیب قراتالک آ ینتیاکش هجنلک نوکوب هرلیا بلط نوک رب نوچبا
 ۱ ا هدارکوصاهد .یدرسلک هرادهاش یه رص نوع رک و ءردیآ نیع ندمرلکب هدهملع

 ردق هنسلدیا ماہنا كنعدم قم زوسر راغم هلوصا هدانا و .یدرلرو م کج ندنفرط

 باغ ییاوعد ےک نانادلق نبل أ ندنرزوا كلا اکا نیع ہد(لیل) .یدررو نادم

 یوعد ہکن وج ؛ یدمزال كس ہد ینغجان الشاب هلرلزوس ی Sa هاوعد هقشأب ندب  .یدردنا
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 ۸۹ تموکح لوصا « ز6کداز رول وک « كاکب هرد

. ۰ . 07 5 

 کا رھی ٣٠٢ و

 ظح رلەملاوش کلا ندرلب رح ٰیعاد و لا میل 1 مرا کدام ۲ رام

 ندهک زنش قوقح برح طو .یدرلردبا

 .یدمزال(حلص)رب «هلواقم ر یعوصخ نوجا كم ریو تیاونهب رح هلتهج یفردل وادودعم ۱
 ارکوص ندرصع یوا . یدراو موزا ہتوق هدنوحما كمریدتیا تیاعر هحلص

 ۱ نیم ہرلەیلاوش نوچیا كمريو تیاہن ہیرح ءاسیلک '
 كنو . یدشلا تربغ توان و ۷ هلرم ەر دتا 3

 مورخ ندهعقادم یک رانهار و رلولیوک نوجت ۱

 ران دیا ضرعت ہرا وہ «قحانولوا ہیامح یرا 1
 یبدلیا نو كناسلک .یدکجہلدبا زوروفآ ا

 طقف . یدشلریو یان (یھلا حلص) هحاص و "

 ۔احور سلجم (زواوط) (۱۰4۱) ارکوص تدم رپ
 یرلنوک رازاپو یطروب «شمراو هب یرلیا اهدیس

 "هکراتم) هداکو .یدشمرورارق هنسهلدیا برح

 یلص لها یجن رپ رارق و . یدشملیند (هبهلا "
 ند رط یساحورسلحم (نومرەلف) ندا داش 1

 ناسیتسرخ نوتوہ (۱۰۹6) كرهلدیا قیدصا
 ہدنسیاد هکر اتمر :یدشلدنا لت در
 نوجا ب رح ءكج هک هللا حلص نوک ۲۵۰ هدهنس ۱

 هدهزارق و طقف . یدقحالوا شلاق نوک ٢۷
 : یدشهلدطنا تیامز اف

 نوا قسطت یاررقم كنساحور سلحم
 هرز هدر صع یاش نوا

 میدانم زاد سوقسا یھ هدرصع یجر نوا

 رب كتمج وب . یدشادیا سیمأت یتعج حلص رب هدنتلآ یتسایر كسوقما
 ندنف رط یرلساباب هع قرانالب وط ی ا سادام هدر یف یکیغ رر < یمەنس زد |

 رصع ین کیا نوا ندنالم ےن و .یدراو (یسودرا حلص) نلیدا ہراداو قوس ۱

 سن رپ هدراتکام ینیدنولو تردقیذ كسنرپ .یدسشلاق رثازآ كب هدنرخاوآ

 دیدهت امادعاو یدقن یازجیرلندیا تکرح هدنفالخ ءردیا نالعاحلص تالاب ۱



 یوم خیرات ۸۸

 ىلع هنمشد نوجا نالعا فرح . یدریلیدبا تیاعر هجرد كوص هغمامالشاب ندا

 | رر قترا یعی قموقوا نادیم « نو دلا وب . یدریلیردنوک نویدلا رپ مومعلا
 | ليديا افتک ١ ہدہلبا دیدہت رب ایڑٹکا . یدکعد كما تاسبلا ینکیدلدیا دابتعا

 | هدیراهلاع كنيمصاخ نیفرط . یدرونولوا لسوت هبهیریج طقاسو هربندرپ ًاضعب
 ١ ت رشابم هرفس لاحردو «راردیا توعد رانالوا یرلعبات .یدراردیا كارتشا ههرح

 موج هنسضارا نمشد رارواکنج یلتا . یدیا قسنکی كب رارفس وہ .یدرارایا

 | شتآ هتیرایوک ءراراقای ینرانک أ «رارسک یت راجاغآ ءرارربدلاقیراوروس «راردیا
 طض یراوتاش كمصخ ءدصتم ندبرح .یدرارسکو رلرک ود یرولیوک «رارریو
 | .یدرولواعقاو ہلیاءرصاحمو هبراحم دوخایو هلنیقصاب ایهدوب .یدکمتارپسا یب رامدآ او

 ۱ یرکیدکی «هبراح .یدربلناللوق راتلآ ندیا لمکت هدایزلا ہدقرش «هدراهرصاح
 ۱ هدم مهما .یدنرابع ندن-همداصم كنرلهلتک هبلاوش ناشوق لمن ترد هیرزوا
 ۱ یرلکدلک ندهق را ااو ا وو : یدقعا هر نوروشود ندنرک راب یمصخ

 | -ددیا طبض ینرلربکداب «رارالاقاب ین راهلاوش نمشد نشود ندننآ هلبوب نوجیا
 ۳8و س .قرانالغاب ہرکزاب رب < یلیراقج یراهرز مومعلا ىلع كرلربسا .یدرا

 ۱ هلراربحز «ردیا سیح هنسوئاش یرلنو «فرط نالوا باغ ایک ۱ .یدرونولوا

 اگ ا د نوا یرلوتاخو یرلسفت ندنرلیدنک ءربناق هح هدنتلآ رب «رالغا
 | «یدرولوا مئاق هنبرب تداجتررو هجینک ارب نوجاهیلاوش «برح .یدربشیلاچ هل آ

 اکا نوما كلو . یدراراشیوا درج راهملاوش < رانامز یفیدانلوا برح

 | قبقح قبط ہللا حالس قرافیچ ہیاووا رب قیچا هدیسکیا ءرونولوا لیکشت هعطق
 1 ..یدرولوا ی هکدم هدنسه>ردراه رام یتشح ء۹٭راحگوب .یدراردیا ارجا هرامرب

 ۱ ۔اع قط «هدهدرلدرح .یدشلوا فات هلاوش ٩۰ هدنرلب رح (سبو) هد ۰

 1 ۱ وراح تاح هبدق .یدرون ولوا تاط تار هیدق را ایسا یک ی نیدل وا هدرلهر

 ٢اض ندرلرورهس یتحو ندرلهملاوش هک یدشهالشاب هک ا نم مازاق ردفوا

 ۱ طفکا . یدراغللا ارجا ہبداحم یثراق ہرابعار و هرلاووژروب « هرارجات

 لرد ره نوحا قلا تاج ةيدف « رارایوق هسبح ءراردیا فیقوت هدلوب یرانوب
 ۱ ( راهلاوش دودبح « رهتنربواد ) هراهملاوش وب رانالآ . یدراردیا ارجا رلتیذا

 9 .یدراررب و ئا



 ۸۷ تمرکم لوصا «ناکداز «رولب وک «كاکب هرد

 رب هن ندالوا یتذا كنسرایدنفا راهملاوش ون . . یدرارربو یعان ی هارو

 یرل(نامتسنہد) كنیدنفار, .یدراردیا جاودزا هده «راریلیاناصو راربلیبالآ یش
 REA ءرارہک ةسلا دکتر نع رنو .یدرلردیا لنکشت فلص ر هم رآ ۹

 .یدراردہا لصفو لح میر هک كنیدنفا ی رهعزانم نوتو ءراردبا جاودزا

 مهم كاو یرهاظ كلا كنسهرادا كاکیهرد ترا نر اا لاا :

 .یدن رابع ندف رصت تروص هی یضارا ءیتمالع ۶

 چسه و قلوا كلام هغارف قح ءفرصت مومسلایع ردق هبحنلک هرصع یحنزوتط "

 ۔اص كالما طقف .یدنرابع (وللا ) ندو رصتر مان هرزوا قمالوا فلکم هلش رب ۱

 هنادبم فرصت عون وا ًارابتعا ندخمرات یراقدالشاب همیسقت ی رالام هدیراب ا
 نورق .(بحاصت «رونول ) «(تماعز ءفەیف) «(ییطق فرصت ءوللا) :یدشمقتج |

 . یحاص كکلم رب . یدشمرک ہلکش رب یترا ہلیا امز روح رلفرصت وہ هداطسو
 هنسیضارا الاثم < ریاببہدبا بلق هنیرب ندفرصت عون چرا وب ینکلم هسردیا وزرا
 . ىد رل هنلیا لیوح هتماعز یو نیا تحاص هلا یعطق فرض ۱

 یرانوباق نمرجو امور یکسا : یدربایبهلدا ثراوت هدزرط کیا یضارا

 مشق تاوان دن رلقح وح «قرهبقلا ہرابتعا رظن فو كکرا «كلم هحینج وه" ۱

 .یدربایدبا قسطن هیضارا نلیدیا هدلآ ہللا یطف فرصت «هدعاقو . یدروت ولوا

 لباقم هقوقح كرلثراو هسبا هدنلاقتنا كرلتماعز . یدرلرید (هيلماعت قوقح) کو "

 زکلابو ماسقنا لباقربغ اساسا تماعز .یدربنلا هداتعا رظن هدقوقح كرولا
 لاتا هرک او: کک را اعاد هج فا نانا هراز تاج 5

 لای رأت لماعت «هدعاقو هرخ الاب .یدرارد (قوقح كلکیءرد) هداکو .یدردیآ ا

 .هددامز ینیداع ولو دالوا كکرا یدنس راشدراف كوب ویو كوح وک كالما «شلوزو

 .یدشع ولوا میسه دن رازہق

 « زونولوا دع رکسع « لصا یه هدننامز كلکپهرد 1
 با ییدتسیا هخدالوا هلواقم رب یصوصخ ہدمرآ یرانوبوآ میره و مابرم

 یح هلیدا ین فا اک ندنس و . یدرونولو اجرا ققح كجا تو 1

 دهع هدهنی رلکج هديا تیاعر (هنساضعاو تابح) كنیرکیدکی نیدقاع نفرط نام
 نالعا ول وس هلوا قرح . یددودعم ندهک شم قوقح « برح . یدراردیا '



 یرمع جرات ۸1

 | ندرلنوب .یدزامانولوا باختا یسادعام ندندرک اش بهار رب ناکداز هکلبهار ایو
 ۱ ۱ رادیا هظفاح ین رلتداع قلقحوح کسا هدا رک وص ندقدلوا بهار یراقوح رب

 ۱ ِ -رتسانم راہار . یدرازالاق 4 ندکما كلرواکذحو قاش وخ رس «قلبجوآ

 ۱ ندراروبنهسایزنک ا نوجا یرلقدلوا روبح ههعفادم یشراق ہراەیلاوش راوج ینا
 ۱ 13 .یدرارر دتا هعقادم ین رایدنک كرهر و ہراب هنی رایضعب

 حلس هدالراروننهس ناکنز تیاف یک ات رز رللارق رز

 <( لەیرەتسنم) هحشنال هراتوب . یدراو یرابحتمدخ ۳ هوس

 | .وید (نامتشد) هجئالآ
  قلوالخاد هفنصو .یدرا

  هکنوچ ؛یدنرشرپ كوو
 | دخ كروینهس رب كولو
 | لاها ہللا ناکداز یرابحتم

 ۲ هقبط 7 طس وتم ہدنس

 ۱ 'نکنز .یدراردبا لکعت

 1 ِ رب مات اتداعیوآ كلروسهسر

 ا «ردیالکشت هعاعحا تله

 ۱ ء راتمدخ نونو هداروب
 ۱ 3 .یدرزکب هثئامدخ تل

 ۱ رومأهتسم كرویەسزکل (رصع یجنچوا نوا) یتوہوا درج

  هرفس :یدراو شک تزد

 ۱ «قرالوا هلصف هدنرلههاخ رونهس كوو اهد .یحرالک «روخآ رما «رادیارش «یح

 ۔وردنوٹ ء؛ٰیرایزرتالرویەس هقشاب ندنو .یدرونولو ہدیحشا و یحودوا ءیوا

 ۱ كر وینهس .یدراردیا لکعت افسر یا هدیرابجکع او یرلبالس «یرلبج

 ۱ رار هلر ور هس هد رح «راردبا لکشن ص ةلاوش 7 هدنامز ندع یراصتمدخ

 3 .یدراردبا هظفاحم یرلوتاش هدنناحما «راردک

 ۱ هل هیلاوش ینعی « راردیا هظفاحم ی رللصا هسیا را(نامتشد) ی هداینالآ

 < راەیلاوسش ربسا ) ہراەیلاوسش وب . یدرارایا هظفاحم ینراکلریسا ء راهسلوا



 ۸ ۵ تموکح لوصا «ناکداز رول, وک «كلکب هرد

 «زاع ولوامیدوت ہرازہق تماعز هد رنک ض# نددسو .ید مەدیا اقا ینسهفظو

 نواو یحرب نوا طقف .یدربلیریو هابرقا قازوا لا یتحو هرلکک را هدشاب قافوا

 ۳1 یرلکدلس الوا رو هس رلزیق ؛شلدا لود یارو هدالرزبف هدرا ر صع ینکیا ق

 ندالوا یسهدعاسم كروینەس ءنیداق رب نالوا مات .یدراشاوا لخاد هدهکتلعبا ا

 هب ان ایت رب ندهبلاوش تردچوا کج هرتسوک كروینهس هدراتکلم کا «ضەنلوأ
 .یدرولوا روح ۳:
 -احیتالنکشت کسا نایهر هدنسهرادا كلکیم رد رو تر نا :

ESهد ر و تشحو فرش «تالنکشت و .یدشس | هظف ۰  

 هننالک7نابهر هیلعمان, ۔یدیا دقت هتساسا یراهمطق تعاطا هق وفام كراو ٦
 اق قبط «یرادرک اش بهار .یدشمها ارجا ربثأت رب چیه یسهرادا كاکبەرد ا
 هرخ الب یک راتیداق طقف .یدرارونولوب مور ندنت :قمیشاطمالس ېک 8
 كنبرلاسلک ایو هنیراسویقسپ ہلمحزا .یدرلشلوا لخاد هتسهرادا كاکیهرد هدرانا "

 قسط ) زاثنەک نالوا مان هنراصار «یرساباب هح ندا قا راکتمدخ هسربحاصح ١

 ەنیرلبہار یک رلعبات هدرلنا ءراشملاق ہدنتسضو نالوا یثراق هترورنهس كنولیوکر "

 | .یدرشعا تعاطا

 تااہفنک یرب ندرصع قوح ر « یراەقبط كك و كرل هار هدرودوب

 ناه كراتکدم نابتسرخ هکنوج .یدرارونولوب كلام هرابضارا مسج نایدیا هده ق
 تعافشهسرایدنک هدنرخا كز نع اساک ء قلخ نالوایرغ كناهر هدنسهفاک

 «سوقسب < ۳ یھب دارت یضارا ء رارربت 5ک رارذن «راررو رهده نوجا یسعا _

 ئر تاک ےک راروسەهس نکنز اتداع هللا یادراو كنضاراو ساپاپ ءبہار

 كتسهاگنام تن ؛ زا راو نک نوجا هعفادم ی ریدنک | یکراروینهس ریہ

 كل رادب رلعبات كح هديا یک تسباث هنیرلیدنک «را رب دمغاط هل روص تماعز نا

۱ 
7 

۱ 

 كوو یرپ ندنرود نالراش ؛رلیهار هلرلسوقسب نانواوا رببعت (الهرب) .یدرلردیا 1

 ہلیرارکنسع هدم رخ. ءراردبا یک تنسوا هلارق نوعا یراقدلوا لداعم هزار 8

 فنر كسکوت رابہار هللا راس وق ندبس و ,یدرارایا قاحتلا هب ودرا را

 كراتکلم نانتسرخ .یدراشمشبراق هنسهرآ ناکداز هدرانا تیاہن «راشا لیکش
 سویقسپ,زامالوا یراح تئارو هدرلنوب هلتهج ینیدلوا راکب ینصنابهر هدنسهناک



 یو مع خیرات ۸

 1 1 رک ۱
 . قلوا یقح شد اص ی ادراو کل هنس چوا ¢ روانا یل دص هرو هس ین هلم اعم و

 اب هنتراضعب كتىرافرصم هداعلا قوف ءروہنەس . یدردپا كر مروبەس هرزوا

 ا یس نامز ینیدقج وا فک ع رر اا كارتا هدینرامب
 امامت هدرصع یحنجوا نوا هفظو وب . یدرونولوب كلام هدهنقح كتبا ناکسا

 ٦ . یدشلدیا نامعآ

 ۱۳هنسدنک بودک هنا كروس هدراهلتسم لکشم تیاف «قتح (ایاصو) كمبات
 کس ا یترامبات نوتون-هدناجما هروننهس .یدنرابع ندقع ولو هدایاسو ضمب
 ۱۳ احد . یدریالبوظ هدنشاب لسو توف تام: هلاقتسا ایڑکا نیلص
 ۳ هنروهط رالف لکشم قلعتم هکلروینهس یکیسهمشک د تاداعو حلصو برح

 ا یرافالتخا ناک هعوقو هدننم یراعبات كروینهس اذک . یدردیا عاجا
 ۱ هس ئاتکج «رديا تایر روس هس هسلح . یدرروک هدینتسهفظو نکی نوجما

 ۱ ؛یدزامالوایسر و مکح هلیا یاکرا یارس هنشاب زکلا كرو هس .یدررو روس

 ایما توعد هیوللثود یهربو یمکح كناذ نالوا موکح ہدسنباجما هکنوج
 . یدرارونولو رضاح ہدراعبات ہدنسەمکح كروسهس نوجا كلوب . یدزاح

 وس ا دفع وم و رائداڈ هرتسهرادا لاکي هد
 | سسات هطبار ر ہدنس رارواکذج ا : : ۱

 ۱ اک ریل ءرابتعارظن راس ا رانہداق هدهراداو طقف ؛یددنتسم هنساسا كا

 اگ وا قرضت قحا كنفجوچ نابلوا غلاب ہدشر نس « هسردبا تافو روینەس رب
 روسنهس «رولوا رادهصح وا ندنادراو «ءرع یرب ندنسابرقا نیقای كا هنیرب ندنفید
 | نس قحوح .یدردب هدهعرد وا سنو و لصح كغجوح < ریل آ وا ینمات

 || زق قو .یدرریدتبا نیمی هنیرلعبات نامز وا ءرولوا هبلاوش هجنوا غلاب هدشر

 ٣ .یدریہد (انود) هطوبناسا «(ماد) هتیرایدنک نامز وا ءرونولوا شخ ہدمرا

 ۲ قراو كرامپات و داراروینەس قجحا هدنسهرادا كلکیهدد راقج وج هلرانبداق
 كرت راقجوج نابلوا غلاب هدشرنس ءعباترب .یدراربنیلا هرابتعارظن هرزوا قلوا
 ۱ نسقجوح ردا عیدوت هنلها یتسضارا كعبات وہ روہهس ءہسردبا تافو كردبا

 ٦ تماعز ء نداق . یدزعا عیدو هنسهدهع یتماعز هشدانوا لصاو هدشر
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 AY ثموکح لوصا «ناکداز ءراول وک «كلکن هرد

 هدودتهاعز هل ر وص ول . یدشلر و هس رالغوا یرلتماعژ كر وسهس هدنافو 2 رلعت اب

 تعا رب هل روس هس یحاص تماعز یسوغوط اهد ., یدشمقرح هادم ثراون

 ۱۰۳۷ هداید رام ول «لوصا و . یدشلا تا لکشر یرا كجا دقع یسهلواقم

 یجنحوا ندا هدابنالا ء شلدبا قیدصت ندنف رط دارنوق ینکیا لارق هدنسهنس

 .یدشطا ماود ردق ه رمصع

 - ات لباقم اکو درگز و ااغ ا اب وب ان 7
 زم ۰ ۰ نلب -. ۰ یفناظو لکه رد

 موزل هنسما ارحا فلاط و ضعل یشراق هر ور هس ہد كعب

 .یدفلتخحم یقسطن تروص وکلا < ہدف رط یھ ناه فئاظوو .یدرولوا لصاح

 یافو كروس هس LES یدطرش كما نام نکدرک هکلعیات 6 عیار هدصا لوا

 ۔اعز هسرولوا كح هما یی و دیاش . یدر وح هكا اا ىنى و هدەدنعوقو

 هدیغجالوا EY كنيدنك :نوجا تماعز یيداھ اذک , یدرولوا طقاس ندتم "

 دادعت رر رر یتسهفاک كلرلت وب « هسا تراع ندش چاق رب تماعز دیاش ءرایوس آ

 « قماعارضوا هعابض ینمسف رپ چه « كمهمروشود ینتمق كتماعز . یدردیا "

 هروننهساذک . یدیا یسهفظو كعبات كما هظفاحم یتماعز یشراق هرب هقشاب _

 هد « هنفرش هن « هنلاوما هد « هنصخش هب « یمهعا قلاق اک ۱ ء۱ نا "

 ۔اقتم ہدننی عبات هلا روینهس « دهعتوب .یدردیا دهعت ہدیکمەقیا ضرعت ہنسەللاع

 ند(ااصو) هلبا (مدرای) ايو (تمدخ) یسهتبثم فئاظو كمبات .یدرولوا یراجالب "
 .یدکمد یرکسع كرو ەس عبا .یدا یرکسع هدا لوا «مدراپ . یدیرابع ۱

 ریو نوجا كلوب تماعز ًاتاذ .یدیا یسهفظو هناکی كا مدرای هروبنهس هدیرح
 فلت «شلدیا دیدح هرخ لب تیفلکمو نالوا ہود غ مدتنادب ا
 ہدرانقا تعنب نمشد « هدرارفس هرو هس <« حيات الثم : یدشلرآ هراع و |

 كلرکسع ہدکلد هلسهناع ابو زکلاب ای هدنسوتاش هروتتهس <« كج ءا تقافر [
 ء مدرای . یدکجهریو هرونهس ینسوتاش زمتسیا رتسیا یروینهس «قجایاب

 عبات . یدکعید یسمریو هناعا عون رب الدب ایو ًانیع كميات ہدەنیعم لاوحا کا "

 هروینهس هرزوا كما لشع یتسیات هدانئا ینیدلوا لخاد ہتسبات مومعلالع _

 رب « نویدلا تفح رب ء زومهم شوموک ایو نوتلآ رب «قارنم رب قرالوا هیده "
 ہروینەس هدنادبت عبات او روینهس یھ . یدیا هدنتروبج كمريو هراپ ایو رک راب "



۱ 
 ۱ ۱ رہ هلا راهمااوش ندا كلحکب ااو تمدخ ترک یدیا ندنرلبحاص

 ۱ ۳ هلا روسەس . یدررو هدترحا هس یدک لاا «ردیا هظفاح ءراسیا

 | قیقحالروینهس «عبات .یدراردک هدکلرب +هیراحم «رارحما ارب هدهطوار یناکرا

 یوم خیرات ۸۴

 ۱۳ دک ندن-هقرا اک هر «ردبا تمدخ هدرفس کوا .یدا یا

 ا واءدقا راکتمدخ و طقف .یدرلیا ادف یش نکا هظفاحم یر ورن هس هدهب راح

 < نوسروط هل وش دعب ندنعبات یروہنەس ٤ هک ی دیا دوجوم توخا سحر

 اک دت یبا ہلیاروینەس ,یدردیاسسأتهطبارر یتقحو لباقتم هدنرلءهرا سکبلاب

 هنو .یدردیا اب هلا نع ییدسا كعبات نکررک هنتمدخ د كر ور هس هطرار و

 کتا ياغ رل ندانآ كا كنو «یدراوموزا لاح هم

 كىك هکلمہات .یدرارروکم وزا هغلواعبات نوجما قلوا لئان هتماعز «رارولوا عبات
 ۳ ید ردبا دلی ىق وقح كر وسهس مسا صوب . .یددوج وم مسام یصوصخ نوجا

 هدنکوا رک هسروضح كرورەس ءزسحالسو قا یشاب ءهسمک قجالوا عبا ۱

8 

 | .یدرایوس ینغجالوا دا لندن روق ةسرللا اڑ ناس يلا اوج

 ۴ یمساص تسبات ناسد (ژاموا) « رر دلاق هغایآ كرهب وا ندننغآ كو <رومهس

 2 ايو ههسدقم یاشا ینلآ عب اب هدنسانا مسام . یدرلیدبا ارجا هل روص"

 نا راد هنکجهىلیا اها ا تسبان ینعی «هنغحالاق قداص هر واهس قراصاب

 یرآ ندنربرب ء فلحو تیمہات .یدرلیر و یمات (اووف ءفلخت) هداکوب «ردبا

 | تبا زنم طقف . یدنرابع ندنعرب یرکید «دهمت رب یر .یدیا هلءاعم ییا

 . یدشلریدشیراق هنر ر یسکیا كرانو تیاہن نوجا ینیدالوا

 ۱ ۔اعزوب .یدررو تماعز ر هنعبا هرزوا قلوا تافاکم هنادهعت وب «رومهس

E 

 ۱ :کیدریو تماعز هنعیات رو هنس . یدرولوا ترابع ندضارا مومعلا ىلع هدتمس

 | عل (روتتسوا) هدهب هلماعموت « رریو نویدلا ر ای و نوتساب رای نوجما تاما
 اک کلا ؛یدلکد یدن؟نضارا «یش کیدربو كرون ەس طقف .یدربلیدیا
 ناف رط قحا ء٥ ءہلواقم وہ .یدرولوا قرصتم کلا كنضارا و علا .یدنراع

 ۱ 3 تماعز هدشافو كمبات . یدریلم الوا ق حت دم یراق دلاق غاص ندقاع

 تیا ےرویەس یب قجمآ ینتماعز عبا هدښافو كرون هس . یدرولوا كلر ور هس

 [؟ شلدبا تففخ هدلوصا و ہرخ:الاب طقف . یدریلسهدیا هظفاسح هلکمرتسوک



 توپ

 ۸۱ تموکح لوصا «ناکداز «راولب وک « كاکب هرد
 7 دو

 رضی ° فی ی

 ەس رالکد ردتقم ک٤ زکر دق 4 را ولی وک .یدردبا لصاح جاشحا هسامقبح یراشرط 4

 تمطوب ص هےحرد كوص هب یضارا طقو .یدرارشالوط قوح هح ردوا هدناکداز 1

+ 

iia HDi Aa هه ےس مت و یس ششم i esta 

 ا Lk 1: اوج ود ا.

 ۱ هدلاح تقشح ؛یدراویمسا ز کلا ثکلکی هرد هداطسونورو ۲
 تصاعم « تسب

 ای دا رفنتم انک کی زد یمەصعاّمجا ته یطسو نورف |

 نولو . یدرازاماشای هدنروص رب قرفتم ندنرر یسەيبرح لاحر یطسو ا

 هدهنیدارفا یتعم ء(روینەس) هنادناموقو .یدرلرونولوب عبا ہنادناموق رب ركشا

 _كالما كو وب «ندتشحباحا ءندرانیکنز امئاد ءروینهس ,یدرارید (مبات .لاماوآا

 ۱5۹ ٦ دلح «یعومت مرات «قیفر دجا

 ی کم اونی جو رک



 یوم جرات ۸۰
7 

 | .ىدريابریدنولوب دودسم ہلقلقمراپ رب ربمد وہا وہ < رٹلک هنکوا واق رب ار وص

 ویو ضعب . یدرونولوا لخاد هطبحم کوش ندک ذلک ندوباق رب ی ەبق ہدعب ۱

 . رلولیوک راوج هدیرح تقو . یدرولوا كوبوب ردق هبصق رپ ناه طیحوب هدرلوتاش
 1 . یدرردیا احتلا هاروب ہلیرلاشاو یرلناوبح

 ۱ ۳ میسج یلتاق ترد چوا نوژنود + .یدبا (نوژن ود) «یساس هح لشاب كیوتاش

  قوژنود (یسناژون) .یدربابقیچ ہللویدرم رپ شاط هنوژنود .یدنرابع ندهلوقرب
 . هدنکلکسکو هرتم6 یوژنود (یسوق) « هدنرطقهرنم ۷۵و هدنکلکسکو هرم

 لوبق هارو ی رلما:وعد < رروطوا هدارو رور هس . یدنا هدنرطق هرتم ۳۱ و

 دصر یارطا راد ون ندارو ء رونولوب هدارو یسهتنزخو یسهطوا .یدردبا

 1 .یدرلیا هعفادم ندارو یک و راق هنمشد ءردہا

 |لخ اد هسدادع یراهاکتماقا عكراروہ ےس هداوروا نونو راماکحتسا وہ

 .یدشل ریو یا (وناش) هرلهاک ماقا ی لە دیدو تسز ندبسس و یتح .یدرلشلوا

 زوجما كلوب ۰ یدراریلیبءریدتبا اشنا رانکنز زکاای یرلاس مسج یک وب طقف

 یرادقم هارلوتاش « شلدا اشنا هدرللم یراقدنولو ءلراروننهس قحنآ راوتاش
 ۱ .یدشملا دیار ریار ہللا هموم تورت

 كسك وب «یلوباق مالغاص ءی راوبد نیلاق «ناکداز نالوا هدایز كب یراتورث

 قدنسهک (كععنا تماقا «هوهنام) هحنیئال هرلوآیکوب .یدرارروطوا هدراوآ یهر
 ۱ درلیوک قبط اس «ناکداز ناروطوا ہدرارہش .یدراربد ( هاکتماقا « راوونام )

 ار یراوید نالاقیسهفاک كرلانبوب .یدرارربدتبا اشنارلانن یکراوآ مکحتسم نالبیاب

 کک لر ءرلآ قلع نکرهلافزام ی راب وو راود ,یدنراع ندماکحتسا
 ۱8۶ هلصوصخ «تاح هدرلارو .یدربلک اض ندراقلارآ راط هنن رانولاع قلنار
 طب «؛هسیا هدرامسوملزوک .یدردیاروص هدنروصرب زیکنا توسق «یرلهحیک

 رت ناروطوا هدوناش ۔ ینا تقو هدراغاب «هدنج را
 ہكماو کد ءحم رطش ءدیرح ءمیرقسا ءیوا قلاب و :یدراو یمەحنلک ا ولردش)

 ہاراتہداق كما لوق رفاسم ءكعيا ربس یوا یآ ءكم هلکب د یراق رش كرا عاش

 ندندوجو «قمنصیا ,كزک تھا یا j ہنئامشور

 اقلطم كروہنەس یسهفاک دلرلهحنلک ا و ..۰. كما سس نکراغای راق ءقمربدلا ناق



 ۷۹ ۱ تموکح لوصا «ناکداز ءراولب وک «كاکی هرد

 یفارطاو درفنم امناد وتاش .یدرونولوا اشنا هليا هجو كج هلیبالوا مک اح هفرط یه |

 ندریق .یدریلیفسب راعنام قوجچرب هنفارطا « ریلیدیا اشنا هدنروصر, ولوط هللا وص
 یهدنسیرلیا كدنخ .نلیند (ناقابراب) الوا ء نامز ییدنلبرلیا ورغوط هیوتاش "
 «هرالوسارش نانولواربست (راب) هدهدنسیرک كدنخ « هک دنخ ارکوص اهد «هماکحتسا ۰

 واق مکحتسم هدرصع یجنشب نواو یجندرد نوا

 . یدرونولوا فداصت هلو راط یهدنفرط شیط .كطع «ارکوص ندرار

 ۔ اج ندرالافزام « رارشالوط هدنرزوا یلوب هرود هدنرزوا كنوتاش « نیر

 هل روصوب یطبحم «رارکود یعای نوتز رانباق «تشز شعرا ءشاط «قوا هنیر

 . یدرلردبا هعفاد 1

 لیک هو همصا ) رب ندنرزوا هلدنخ هلخ اد طع هدحلص تفو ۷٦

 . یدرونولوا مطق ٴالماک هلصاوم ہلیا وتاش قرالیریدلاق هدنباجا وریوک وب .یدآ



 یوم حرا ۷۸

 | هنیرزوا ناسنا همای ر نانالرضاح هدهصوصحم تروص « راشوف لعن ترد < سلا

 19 یدریلیر و یا (نەتنەک) هتملعت هلروصوش كنهلاوش . یدرریدسا ینغارن

 .ممام یدو قمش راق یالوا لا کال همااوش یینص نابہر هرخ الاب

  ندزا اي یمیلعت هلاوش ارکوص ندقدتوط زهر, هیلاوش جنک .یدراشقوص هنلکش
 هداعد هداسلک نالحاص .یدراردیاریمت (مراد هسهو) اکو ءردبا اعد لوا هحیکرب

 ۔رردتا ساده ندنفرط بهار ءروق هسرزوا كارخ ینحلق « رونولو رضاح

 نقلت یرلهفیظو یهدنقح لماراوارقف هداسلک هبهلاوش نک ارکوص اهد .ید
 < ناکداز ربقف . یدرلیدیا باک ا ندرانکنز زکلاپ راهملاوش . . یدرونولوا
 وتو نوا یراقجهمماراقح هشاب یفراصم كلاح هملاوشو كنمسايم هللاوش
 | یدراو ا عو ییا هل ر وص وہ ہتشیا .یدراربلاق قرالوا هے وک ۵ هحرل ر مع

 .یدرانابلوا كلام هتورث هدیمسق رکید «هفنصقحالوا هللاوش یمسق رب هک

 زکسلاب یناکداز یطسو نورف
 دی روا «رازْغا كل رکسع

 ۱)شدنکهنفارطا كلح كج هديا اشناوتاش نوجما كنوب .یدرارایوق هنلاح ماکحتسا

 < هم رب یلص قرالسا هفرط جیا قاربوط ناقیچ « رلیزاق لدنخ رب نردو

FILER a er 
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 2 2 ار 7 محو

 یزرلواو یردرمام «یردتو رود ملاوُس

 "لوسارش و ءربلیروج لومنارنش رب هنفارطا هدعب .یدزبلیربتک هدوجو (طوم)

 | «رلهاک تاقا صوصخ هراراکتمدخ هنجماكنهروج .یدربلیدیا مکس هلراهلوق اجماح
 ا هشوک ترد نداشخا هتنرارزوا ءرونولوا اشنا رلهزاغمو راراہنا ء راروخا

 | وجم ا قاوا عنام هنسالآ شتآ كنهلوق هدنعوقو هرصاح . یدربابای هلوق رب كوب
 ۱ كنیدنفا) یی (نوژنود) هرلارو . یدوبنالپاق یرایرد ناوبح نئی 1
 رکوص ندک اک ھا وروک رب ناکدنخ یماق كوا وہ . یدراربد (یوآ

 ۱ هد درطوب (رانوژنود) نانولوا اشنا ہدنلامش كنابوروا هدرصع یجبوا . یدریلجا
 |هدرصعیحنکیا نوا .یدرونولوا انب ندشاط ًالماک هسیا هدنرافرط بونج .یدبا

 اق ةیوازو لقش وک نزد 7 رام وف 220 ارک وص رش ا 7

 < (لەتساق) هدیونج ء(مورساق) هحس ال هرهلوف وہ . یدشلوا ماق رلەلوف ی هم
 ٰ ى ههو ته كناماکحتسا ءوتاش .یدرارید (لتساق) هجزیلکنا «(وناش) هدلامش

 ۱ | هرب ینص ابو نور رب قلایاق « هنیرزوا هبترب پراص « وتاش . یدردیا لیکشت
1 

1 



 ا فر ام لوصا «ناکداز ءراول وک «كاکب هرد

 یساباب كناکداز جنک مومعلا یلع .یدربنهرکوا هدنناي كنحاباب رب ایو هدنوآ كس

 هل هداروا قحوح ءرر دن وک هنتوا كر ور هس ر نکنز اه د ندنسیدنک یلغوا ۱

 هطوا ارک وص « رالشاب هلکل هم و 1 الوا هتمدخ ۾ یدرروک ملعت هداروآ و رب

 عو زرشک ین « ر راق.> «ررردک یتسهسلا روس هس هفاتنا ر. یدرروک یھ

 ہراشیاوب نایدیا دع تسمح لح ندنکسا . یدراباب یعانای « ربتلءزژود یتسهرفس

 E ت تہہ رر رر رک

 یرلتامهزق ك واش ر

 نوا ندنشای شب .یدراراقاب ہلیرظن شبا ر ترخفم نایاذ یاکداز یطسو نورق

 هنقح قمشاط حالس زونه قحوج « هدنفرظ تدم و ندا ماود ردق هنشاي شب ۱

 «ارکوص ندکدتب رامیلعت وب هدنشاي یعرکی ی ا زکس نوا . یدزاعولوب كلام
 هنکلسم هیلاوش ہل ارم یرکسع ؛ هسیا نیکنز ردق قحاات یک هلاوش دیاش ۱
 (موه) و (رهبوه) هنسهقرا « ریئاقس هدونناب رب هدنوجما كنوب . یدرولوا لخاد

 ٰینپدبک دوخ او ندنساباب اب «ندهلاوشر ۳ یل ینجاقاط .یدربک یهرزآ نالين

 هلا قمی یمسارص جلیق ہللروص وہ نوچیا كل٭یلاوش . یدریاآ ندروینەس نیهلسإ
 قورموب ر ا كن هملاوش جنک < هملاوش مومعلایبع .یدیا هلئسم ر مهم

 یغارنم ء یس هرکراب هلاوش یی ارکوص اهد . یدرارد (هلزف) کوب رر

 > انجن وال



 یوم جرات ۷

 | ناونع (یک تنوق «کرام «قود ءلارق) : رلئدبا لاغشا ییهمدق كسكوب كا هدننارص ةاسلس

 ۱ چت 22 یک یرلقدلوا تحاص هتلایار نو لڑ « ہراەبصق هجرازو رلتو . یدبا رلسنرب یحاص

 | كىكو نالوا بحاص هن هبصق چاق ا ارگ وس اهد ۰ یدراربلس ہدیک هن رح ہدەللا هيلاوش كس

 ۱ یرآ یرآ ہدتکلم سہ نو جا یغیدالوا یرلناونع یمسر كرلنوب . یدربلع ناکداز

 | الو (ریس) هدقرش « (نوراب) ہدنبونج ثكەسنارفو هدیغ الثم . یدرارونولوا داب هلرامےا
 ۱ « (ررهه) ہدایلالآ ۰ (ریموه سوقر) ہدابلاہسا « (نەتیہاق) ہدایدرابمول « ( رونهس)
  «نوجا یراق دالب وط هنتل قارباب ۳ .دارفا یرلتیمم < یرلارکوص اهدو (درول) هدهرتلکنا

 ۱ ارو ی راو
 ۱ یدرل رک ناهیوک#) ہدارکوص اهد ۰ یلص هاو 2 یا ار وق ندلص و

 ۱ یدرلر د (نوذاغنأ) ہداہاپسآا « (ریقیس) ہدەرٹلکنا « (تخ هنق لدأ) هداسالآ هرل هرس وکه

 یک ت ون «قود «سر, : یرب ره كرلفنص 21 ہکیدشارآ ہفنص ترد ناکداز هدلاح وش

 ۱ ندراراکتمدخ یک راهم وکه نو ند دز رکسع یک راهیلاوش 6 ند رللجب اض یک. ران ورا ۰ ندناکرا

 ۳ 7 كم شم و هدرا رص و و ندا لکیشت هنن رزوا تو وب فرص طقف .٠ ید رابع

 ۳ « فنص رب راهیلاوش ل ام نامز وا ٛىؤ شمزدشیراق هنر ر قاخرد نون وب 4 رکسع

 رسا لیک و ناکداز

 ۱ ناکداز :هدرلنا ۰ یدشعالکشت ق واجن فذص یا ہدرصع وا نوا

 .ىدزامشيراق هس 7 الصا فص یياو .یدا (سیاطسەو) ماوعو .(مولساز)

 و نیکنز هدهجرد كج هلسهربع یتا هللاوش «هسک نالوا یدالوا ناکداز
 وأ هللا ناکداز « زقرب نایلوإ ندناکداز . یدزلدبا لوبق هکلهلاوش هنب «هسلوا ۳ ت

 || داز یرلجوز : یدراراربق یرلتشح ءراندبا جاودزا هلروص و . یدزم٭نل

  تداع و . یدزاملفاب هلرظن ناکداز هنیرلةجوح ءزلدبا لوبق هننام ناک

 ۳۷ا 7 و ہداز لاو « سا ماود ردق ءرصع یحزکس نوا
 . یدشلوا امرف

 ف اراتداع ضعب كنف“ رواکنذج وہ یرلکدرپک هدوجو دارا هملاوش 7 الو

 ۱ راحالس گراهبلاوش .یدرارولوا مات رلەیلاوش نوتوب اکوہ ہک یدراو
 ۱ ( راەلاوش .یدمزال قعاب ملعت الوا نوجبا كملسانالاوف یرانوہ . یدہغآ تباغ

 3 تقال اک ۱ لوا ندزالوا ا هفرش و ؛ یدفرش ر قمشاط حالس نوحا

 ۱ هلاوش هلس لارق .یدزامغوط هبلاوش ةرطف هسمکرب چه .یدردیاباجما كما

 ۰ 1 دحاتح هەکم رکوا كل رکسع ندالوا هللاوش «ناکداز جنگ یھ .یدحاتح هنلوا

 اب هد یراتعنصوب .یدیا قعامربط هنود ص ءقعاللوق حالس «كمس ا هدوا



 Vo تموکح لوصا «ناکداز ںلولیوک « كاک, هرد

 رر وچ ین تہ

۳ 

 هلب | نک ا قلشاب . یدشملفاط زوم« ر هدنلکش یریمد قارزم هغابآ « شلیک 0

 . یدرنیا ردق هبکجو ردا هظفاحم ینساط افق ۱

 هظفاحم ند زض یدوحو . .یدردنا هظفاحم ها (موه) ینشاب ہنتساجا ه راح ا

 ہلرلغا یلدعم « ندەلاسوکو ہتحب ء(وکه) .یدریل۔اللوق ناقلاق ناولوا ربہعت (وکەل) نوچ

 - و ك اقلاق و« . ید اقلاق شل ر دشتس ہلغاب ربمد 4 ی زی دلا هدنسأات روا ء طو ص تر :

 رد كحءدىا هظفام ردق هنس رلقایآ یدآ ر ناولو هدیرزوا تا حو لیطتسم « قالراو 1

 نوزوا «جلیق هصیقو شینک ی را ەِيضرعت هحاسا كرهملاوش .یدراو هدیرلن الوا نوزوا هد

 ترد هنتلا كريمد . یدرابع ندقارزم زهج هلربمد رب هدنلکش نیعم یجوا  ییاص ہی او"

 هلقلبالوق ین رلیدنک ارکوص ندقدولوا زیهجم هلتروص و رلهیلاوش .یدریلیقاط زب رب یلهشوک "

 یرلیدنک هلراحالس و طقف . یدرارلیا تکرح یکه علق رب یلناج هده راح « راردبا هعفادم "

 جایتحا ہتآ رب یربآ نوما كمرووک هه راح یار هکیدرارر دشالریغ۲ ردق وا"
 3 كني ءاوورف لاب) قید هن رزوا یر «ك هلا وشره ندببس و . یدرولوروک 1

 یلآ ییا هرزوا قلوا ترابع ند (یریکراب كدب « هبرتسقەد) نابرون وک هدک دب هدیرک 3

 ءهدنلآ یغارزم « رئیب ےک كدب ء ریناشوق ی رلحالس هيلاوش یامز ٭راحم . یدرونولوب

 . یدریلم آ هنرزوا نمشد ۱

 اڈہ

 بھ هدب رله اک ہی رام . یدرلهملاوش «یسهر ا لاحر مهم كلا درود و

 ندرلهلاوش . یدرلردبا ارحا رانا یرلهب راح . یدرونولوا ثح ندراهسلاوش

 > هک ی درون ولوب ہدرایراوس شاط ر اھد شلدیا زیهح هدنروص ر فبفخ ادعام

 راج ترک 0ت ءكَعِا قوس ید هب رام وج یمەغیظو دراو ۱

 ما RT 22 )ں 7 هس وک ه) و (هلاو) راگ أ
 ۔اوش هدرصع یجنحوا نوا .یدرلرونولو هدننود هجرد كوص كرلهلاوش رارپ

 «یربعكناىهر رەش هقط يياه ءشمقلاق هدقرف هدم را هس و 4 ہلا رل ل

 «(ناکداز ءسلےہو) ندهحد ال سا هفیص را .یدشلک هدوحو فص ر كسك و ۱

 . یدشلر و یا (لدا) هدرلنالآ ُ!

 :یدمزال قلوا كلام هنطناسو كىل ایاشاب ندامشلاح نوجماكملس هری یا كل رکسع

 نالوا كلام هقشاب ندناکداز هادراو هدهاذک هحرد نوجا تشیعم نا داف نورق

 . یدروولو یساکلامر تاکدازره .یدریلک ندقارب وط مومعلا یلع هدتادراو و . یدقو
 5 ناکداز .یدرر دتا عرز ٭ہ هرولبوک نوچ ا یغیدب وق وط 4-ذتیثح كعا عرز تاذلاب یو 1

 هحنی ال ہن اکداز لدسس 2 . یدزناح ینعقوم روس هس رر ًاتيسن ہراولب تو ناشدلاح ° ت

 هور ءرلقرف قوچ ر هدهدنن ناکداز طقف . یدرارد (نود) هجوسایسا « (سونیمود)

 . یدررتک هدوحو بتا رس هلسلس عو .ر ردق هی راو هلارة نده وکه کیدزاو رلف زات



 یوم خیرات ۱ ۷

 | زستذا . یدرازامانالپوط هق.دالوا قذا كروینەلس نوا ءرک اذم ین راک رتشم

 | «رلولیوک ندیسوب .یدرونولوا دع تیانج رب مزلتسم یف یدقن یازج «قعالپوط
  هروینهس هدلاح یراقدلوا مورح ندطئاسو ولرد یه كجهديا هعفادم ی رایدنک
 . نم یفوقح ء رولوا یعدم مه کاح مه روسهس . یدرلروئولو عبا هنلک و یو

  طارشو لاوحا كراوابوک هيلعءانب .یدزاع ولوب مبات هتوق قئاف رب چبه كجەدہا

 9 . یدرونولوب عبات هنجانمو عبط كنلِک وایو كرون هس یسهینایح
 , هداطسونورف .یدرالکد عیات هبهرادا زرطوب رلولب وک نولو هداطسو نورق

 دتنمو رلروتولوب عبا هنسنرپ زکلاب كتکلم رانو هکیدراو رل هءوک قوح و

 وا اغا ا هراذا.و
 ۱ هکمروکش با نوحا قعازاق ہراپ «هدایوروا نوّتوہ ناه ءہداطسو نورف ۱ سا

 1 لیکشت فض ر یرا ندهسعامحا تشه 6 رایکتز نالوا یحاتحا

 | به ءتاوذ ندیا کشت ییئص و هرزوا قاوا ینثنسم یلاحر اسلک .یدراشما

 ۱ اط حالس یسهفاک نامہ كراناسنا رح هدننامز نالراش اهد ,یدنرابع ندرل رکسع

 ۱ یقوذ قمشالوط هنایرسرسو شو ء یموزل هعفادم نسو .یدشلدیا روح هغمش

 ا کرم ندربرکشع هدایوروا ءشعا قوس هکر کسع ا یرل ەك قوح ر

 -وکح نوجما راجا هب ب رکسع تمدح یقلخ هک هدهج رد وا .یدعلک هدوحو یفلص

 ۱+ ندکلرکسع ران الوا یربغ كیاهر . یدشمالاق موزل چھ هنقلوشت كتم

 یاااا رک ا ا نام هیتهج یرلکدتا

 ۲ یدکملہ هدا كرادن ندنسەسیک یازیهجم ؛ طرش یجب رب كا نوجا قتلوا رک

 نورف ہ نوجما ییدلدبا ارحا و به ه راع ار ابتعا لندرصع یجتزوقط ینعی هدرود و

 ۱ (یرللباق) هداساپسا ۰ (رهواق) هدکلاع بونج « (هیلاوش) هدهسنارف هدیرارکسع یطسو
 | یسهلک (سهلیم) نایریو هرکسع هدرلنتم هجنیال کسا تح . یدرارولوا (رهتتیر) هدانالآ
 | هدنلخاد طئارش نیع امئاد برح هدایوروا . یدشمالشاب هفلوا فدارص هلیسهاک (هیلاوش)

 | یازیهج ما نوچیا هبرام . یدروئولو زهج هلتروص نيع رارکسع نونو « یيلیدبا ارجا
 ۱ ۱ 4 تن رخاوا رصع یجدب نوا یدردہا هظفاحم هلهرز 7 امناد یدوجو ۰ ہہلاوش وف لماح

 ۱ هلراهقلخ یلدعم دوخایو راهحول ریمد او هلاسوک رلهرز یرلقدناللوق كرا هلاوش ردق هبجنلک

 | لقلشابو یللوق هنر كوب ارکوص .یدنرابع ندهرز عوترب نانولوا ریبعت (ناوورب) « زهج
 | ۰ یدشلوا ماق هرز عو رب رونولوا ریبعت (رهوه) «قیچآ یتسوا كجهلیبک یک كلموک رب

 | «صوش) هرلقاجاب «نامز یغیدلتلاصیق ردق هرازد ارکوص ؛ یدزنیاردق ہراقایآ الوا (رهوه)



 ۷۳ تموکح لوصا «ناکداز لول وک « كاکی هرد

 .یدسومهترزوادادنتساو رام یک ام نر ار تاک رد

 كدتسمرب ینقلخ یوک ر نونو یسوغوط اهد

 < راراہای 3 دا شاط رارلیو .یدن رابع ندقملف عبا هن۔وزراو ےک

 یبا رو فا نامت یتحارتساو هافر كروس هس یىلصاح ء راردیا قلیجراوبد 1

 -وا جست ہراواب وک راهاکلام .یدرارلبا فرص ی راتوف نوئو نوجا قمر دلوط

 ہدنسضارا یان یزاواپ وک ءیحاص كالما . یدریایدیا عرز هلروص وو رونول ۱

 هدهدراز.ییدتاتشبا ه و ع وط ندوغوط یکن د

 ہرابجکلەدنوک وب طقف .یدردیا مادخیتسا ہلبتفص ۔اتگ

 تالا نام چھ هد ی راکلتفح ی رو ہراب 7 9 ۱

 قاریوطنبع یحاص لام یسورغوط اهد . یدزامالآ 8
 نوجا ییدلیا اھا هل رط تئارو یراواب وک هارو

 مورح ین دنک ایدنکا ندنقح قلوا بحاص یا۲

 راجا عونرپ ءقالوط ندتبرهظم ینراوب رلولیوک ٤
 ۔رولوا روح هکمر و ییلاکت یصخشایو یده نالوا كد ْ

 ہناکلام ءراەبراغنا و راکریو ون: نلیریو ہروہنەے . یدلآ

 .یدن رابعندنرجا یفیدلآ هدنلباقم كره و قاریوط كنبحاص
 1 یطسو نورق «هکیدراو قرف وش ہلرضاح نامز زکلای
 ارد هدرمم ین او زر. یدرادونولوب كلام هدنروصیم اد هنیرافرصتقح یراوایوک

 هلکن و .یدا نفای اهد هکلع و نتم اهد فرصت قح و "

 لسکت ی لوصاوب ءشلوا بجوم ی ره ٹک ره هنب ( قوقح كلکب رد ) راز

 كراواب وک ءینس هدكنو .یدسشارتسوک ترضو دهج نوحما قمر داق ندایوروا

 لباقم اتا یغیدلوا لئان ءدبتسم رب یراروینەس زالوا رولوا یحاص ہالمآ

 . یدہا یرلغا یتات بصافرب نیەحتا.اھا ینرب ج8

 22 وک ہلا رلر ورن هس « ہدیسەزباممم هصاخ ر کود كنسهرادا كاکیهرد 1

 نوا . یدنا یسمالوا و وم كتسوکخ رب كح هلسهروک یسهفطو طسوت هدنش

 دس رویلەس هلا ولیوک » هلاهحو یریعآ كنیرب ندنقفوقح بابرا رصع یا

 عفانم رلولیوک کاک ا ۰« یدقوپ هسمنک كج هديا طسوت هقشاپ ندھللا

1 
۱ 



 یوم خیرات ۷۲

 1: یر هح و ءقمالبوط ینبلاکت ردق وہ یرلقدلوا فلکم كرلولیوک

 ۱ | .یدزالوالوفتم اب اعطق ہلرانوب روہنەس .یدشیا ر لکشمو قشراف تیغ كم

 ا | هیورعوطندورعوط هداطسو نورف ہرزوا قلوا یثت-م یرارتسانم شیشک چاقرب

 هر وسهس .یداکد دوجوم هناکلام كوو رب چھ نانولوا هرادا ندنفرط روہنەس

 9 ار « دریمووک هک و چال هو :هدفرط نه نام
 | ہرانوب .یدرونولوب لکو رب ندراربسا ايو ندرلولیوک ای هدهاکلامره .یدرونولون
 ۱و (سمام) كالا ء(سوکللیو) هلبا هجو یربست كرابلامود یساایو (دوژام)
 ٤ ۱ روو راس قرض قر لک .یدرار,د (سیاهتاوخ)
 ۱ امره ًارابتعا ندرصع یجن رب .یدردیکب ودیا ثراوت ہیەللاع رب هفظو وب ایڑک |
 ۱ لزعالصا لکو وب یحاص هناکلام هرونولوا ءرادا ندنفرط لیکو رپ یترا هناکل
 ۱ یا لکو ءنامز یغیدلوا بوسنم هروسهس جافرب هن اک ام 3 A یاد نه دیآ

 ۱ ہدننس یرابحاص لام دارم «عفانموتادراو نونو ءردہا هرادا هن رل ما كنسەلمح

 یرا یرآ < رای وک قوح رر | و ندرصع ینجوا نوا .یدرونولوا میس

 هرم تایم شک. یدشع ولوا هرادا هلمتف رع٭ رلاک و ندا تک رخ هم راز ور هس

 ۱ عتاوکیدابا هدادا یراولیوک نشملغاط هو ۲ چاق رب كلکو رب ؛هدهناکلام رب داع

 1 نورف) وا و رانالآ «رروطوا هدنرب ندرلی و" راوج لکو نامز وا .یدرولوا

 ۱ یغردن ولو یسضا را هدرایوک فاتخم كر وسا هس ر .یدرون ولواربمت(یوآهب راغزآ فرح

 / هدرلتکلع لامش هلکو وہ « رریو هنسهرادا كلکو رب كوبون اهد یو ہدردقت

 | «یدربلیریو یعان (یبهرد) هداضعبو (نامآ) هداینالآ ء(لە) ہدہونج « (ووءر)

 ۱8۶ راضارا قع « راشم تک ہلاح رب ینرا ین راهفطو هدرللک و و هلا نامز رورص

  .یدیالثعرب قبقح كنحاصالالما «لک و .یدراشلآ قرالوا تماعز هنرایدنک

 عم « رابا تراظن هنیرلهرافنآ ءراقاب هنب رلانب «ردیا ہرادا وا ینکالما یصوصخ
 | هراجا یراتمرک دو یرثنورف « ردیا نیصآ یرلنالوا نعم ربغ «رالبوط یرلک رو

 ۱ مبادا ء ردیا نالعا هقلخ هلسهطساو ادا ین ما كر وی انک و .یدررو

1 

1 

 ۱ ےک ںیہ یت 080,7 ا 80 تھ ءزالا

1 11 

۲ 

1 



 ۷ تموکح لوصا «ناکداز «رلولب وک «كاکب هرد

 رب مظتنم ربع نزرسقلوا هليا مان رب چه كروس «فلاکت

 .یمهما .دراکر بو و .یدنراع ندراک رو ۳ هدر وص ۰

 نه رون هس رپ .یدیا یرلقح ( هشاعاو ناکسا) كراروینەس نالوا یحاص هبصق

 یتیم كلا ناکسا ءكقِا لوبق یروینهس راولیوک نامز ییدلک هبهبصق رب یکناه
 شهدم وب . یدرارونولوب فاکم هلا یسهفیظو كمهلسب یرانیہاشو ین راریک راب _
 - هلیدیا ناکسا هعفد چاق كروینهس رب «شعلآ هنتلا ماظن هدنروصرب یجردت هفظو "
 یغیدلوا تح هکعاو كم نح ردقەن ,کحهرتک ناوحو ناسنا ردقه جهل _

 هقشاب ندنو . یدشلدیا لیوحت هک رور یونس قح وب ہدعب ء شلریدشالرارق "
 یک قانا یتحو توا « ناباص «یریکراب كوب «قازرا نالوا یموزل هنیوآ كروینهس ]
 ییدتسیا یکیفیداوا تح قلآ هلا تاثف رب ات یو یک مومسلا لع «دیداو ٦
 ۱ .یدراو هد یتحالص فا 2م ودوا ندرلرحات یاشا ۱

 یەہدنتعم یحاص كالما :یددوحوم هدلوا نداطسو نورف راە راذتآ

 نوجاهظفاحم یرلورپوک و یرللوب هدتموکح «نوجما یراشیا یدنک ندرلولبوک "

 .یدیا دوجوم امام هداطسو نورق ہیراغنا عون ییا و .یدردیا باط ہیراغنا
 یتسالرات كروننهس راولبوک .یدیا یسهراغنا كننحاص كالما .یرامهملا طقف "

 یر اثمدو كمح ی رابادنب « قمشلاح هدنراغاب « كک  یتسناکلام « كمرو و
 هتلآ ماظنرب به راشیا وب مومعلالع .یدراردبا مدراپ هتسیدنک نوعا كهل

 هلبسهفطظو ثامروک شيا هدرانوک ناعم هدهنس هسمک كج هو وک هراغنا .یدشفلآ

 هلراهءارآ قافواایو ناومح «ناباص دوخایو ءرروک شبا تاذلاباب :نامز وا .یدفلکم ۱

 لش ینساشا كر وسهس اواو یدریلقاب ندنفرط رور هس هنسهشاعا ء ریشیلاح ۱

 < راردیا ریمعت ی رللوت . یدراردیا افا ین راشراس < راریشاط یتودوا « راردیا |
 قیرح ایو ناضف . یدرارازاق ضوحو كدنخ هنفارطا كنسوتاش «راراپاب یراوآ ا

 هدنسولاش كروہەهس < رل ردا مدراپ هدرلب راح ءرارعشتب هدادما لاحرد هدنعوقو "

 ہبراحم هلیرب ندنرلوشموق راوج روینهس یتج . یدرارلکب تبون زودنوک هجیک
 تموکح یش هدنامز كلکهرد .یدراردک ہدنتعم كسراروسهس نامز یيدتسا

 طق» ؛:یدشاافیرلشا هظفام یرادسو یرلورب وک «یرالو زکلاپ ندنرله رادتآ ۱

 .یدلکشم تیاغ كعا یا ندنسهب رافتآ روم هس یرلهب راغزآ وب ۱



 یوم خیرات ۷ ۰۴

 ندب و « ردیا بلط تارا ر ہدنوجما یغیدالوآ قلاب هدیراهرد ¢ ینید الت وا یرلن ون وق

 ۳ سوم داصح رک وس یدرر دم اللوق ی راول وا یدنکو ی رلبراط یدنک هتشاب

  هدعاسم ۱ رک و ندا هتبرااعاص ی رالوصحم داراولب وک < ران اص هدیزوض زشاقر ییلوصحم

 هس «راراصحما و نولو .یدردیا

 | بدن یا لم درا درب
 ۱ «یدردنا دیلو ترضم نوجیاراولیوک

 . كلام ه هیلدع قوقح « روسهس

 ۱ 7 ندراولیوک هدینالوط ندنفیدلوا
 ها «یراقحون گراروینهس . یدربلآ
 کت ار ر یدقن یارب ندب
 | «رولولوا زجح ہدیرللام هدشاجا

 0 یدریلب دیا مکح هدهنسا زج مادعا

 ۱ تم ؛ یسلدع قح كراروس هس

  «(هیلاع قوقح) هروک هعفانم کیدلبا ایپ

 | .رآ همسق یا لما (ه داع قوقح) :

 'نالوص ٠٦ « هبلاع قوقح .یدشل

 قح كملسالا یدق یازج هلضف

 ۱۱ هقح و هدزححو مادعا تک . یدا

 ۱ رب یرلقح و راروسهس . یدلخاد
 عو رب هدو ؛یدلکد ترابع ندزاتما

 نیک هدقحو یک هیزج . یدبا هزج
 ۱ رود هس ینعی ؟ یدریلس ال وا دودحم او

 اک او لآ یکے عبا ایران
 اک انی هدنروصر زشیکد هروک

 كرلیدق یازج مولا ىلع
 ¢ روس ەس ارٹکا : یدشلدا نیس یدق یازح 1 نوجا مرج سه :یدنا نیعم یرادقم

 هد۱۲۲۹ هلجزا .یدردہا نییمت یرادقم كنہدق' یازج كردبا دقع هلواقمر هلا رولب وک

 همرادناژ هداطسو نورق

 رفک» : یدشلردشالرارق هلروص وش یرادقم كریدق یازج هدر ندرلبوک اقیچلب

 قهروا هلا هاب اط هل اد هسرافآ ناف « لوص ۰ نوجما قاباط لوص ٤ نوجا

  یغآ تیاغ .«لوص 4۰ هسرافآ ناق  لوص ۲۰ نوجا كکود ږکنکد «لوص ۳۰ نوچا
 ۱۳ .یدمبات هنفک كروسهس 4 | زح كج هل دنا نیت نوجا (تقرس «نیغنأب . یلتف الثم) رلتمانج

 1 . یدردبآ . نيبعت اب لوازم تو شا وفا « رر و یتازح مادعا اب روب هس

 ۱ رو نوجا كدا وفع ندقع ولو هدیرلسلحم هيلدع نانالب وط هعفد چوا اتم نه ات

 کت اسم هک اع یراک رو كروان وك« ناجآ یوقد هنتسهنکح ۰ دروس هس ہللا: ترجا ن
 . یددودعم ندنسهیلدع قوقح كرو هس هدرلفراصم كج هل رو نوجما قیدصت 1



8 

٤ 
 ٦ہ

 1۹ تموکح لوصا «ناکداز «راولب وک «كاکیهرد

 یدرلشل ا رپہعآ (قوقح كلکب ءرد) کا هح دبا ات ہیرا تداع لماعتءوسوب

 را ەفرہظو ضعەب یتح . یدزالوا ینبج كار رب ہدەبصف سه قوقح كلکیهرد

 فلات ء رلکرو یرلمهم كا كرلەفہظو وہ . یدرونولوا داب هلرلما فلتخ

 .یدترامع ندرله رافنا و

 ۱ و ریلی رو هدرلنامز نیعم اي . یدریلیدیا هیوست ًانع ابو ًادقن ای رایکرو 2 1
 :رایکربو نلیریو ادق . یدریلیدیا لیصحت هنیرزواموزل ضعب دوخایو ٠٠

 ءراحما نلسد(سااس) ءلدب نوحمایداد رتسا ہزوحح لاوما «جارخ نوحا راربسا

 نالا نوا كلتفح ره ًارظن هئداع رب هلاق نەکسا «راجما .یدنراع ندکتحو
 «هسر ول وا كح هر و یراخشا وب هدنامز ناعم یحاص كالتفح . یدیرابع ندەرا ق

 یدش یازح ر هلضف یهراب یف وا دوخایو ردبا دادرتسا قیرصت قح روتا

 ,ید كا راحما .دنوحا قاحوا او وا هو د
 .یدریلیدیا لیصحت هعفد چاقرب ایو رپ هدهنس ندنسهلاع كني رلبحاص كلم ءكتنج |

 ۔ای كتنج هنسهحراب هتح رب هدنزرط هلتح اتداع نامز یغیدنولوا لیصحت هراپ وہ آ

 هدنماقم ه زج .یدراردیا ریبعت ( كتنح « یات ) هب یر و زرط و نوجا یغیداس ۱

 رب مظتنم ہی یکربو وب ولیوک ره «هکیدشا ممعت هجرد وا فیلاکت زرط وب نابلآ
 هدف رط یه ناه هدنرخاوا رصع یجنحوا نوا . یدردا ترغ هههدات هدنر وص ۱

 هنسامل | هزج ندراربقف یمەجوز كرومنهس ایک ۱ . یدرونولوا لصح هیزج
 : یدرلبا صالح لدب رج قارقن هل ر وص و «ردیا طو

 هدلآ ارک وص ندننامز داصح هصااب « رلکرو نلیربو انع هدرلنامز نعم ٦"
 «تواء الو ءیادغب رور هس نوحا كنو .یدن رابع نوَمم ر كل وصح نلیدا
 هدندشاوم ایڑک ۱ ءروقلا هنسیدنک ینمسق رپ ندنموم لابو قوواط « موزوا |

 .یدر دا لصح تابوبح یو هراب ای هنشاب ناوبح 7

 هنن رلبلط ا هل روص و ءرلشع | طبر ہفلاظو قاط 3 ینیلاکت ۶ نوو رار ور هس

 ( هتیلاناب ) هنمساو- شمالشاب ًارابتعا ندرصغ :یجنوا راصحتا و . یدراشمربو یلکش راصا ۲
 كروسهس ىع! ر(ناب) هدر هدفی دل شالک آ ہد قوی ؛یراراصحاو كرلز و هس دیدن ۱ 1

 یزنکدتبا لیمحت هراولیوک دلراروتهس . یدشعا سسأت هلسهطساو رهمانماظن ییدتنا رشت
 ندکمز] موزوا ہدننموزو غاب ¢ ندکع وکوا یادنب هاگننم نگ د كروس هس ۰ ر هفظ و وا ۶

 هد رار اج او یردردسک نودوا ندنامروا « روم هس 3 ید رابع ندکمریش» كا هدنن ورف ۱



 یوم خیرات 5۸ ٠

 | «یدرارربو ینمسقر كلوصحایو یسهراحا كلتفجای هنبحاص هناکلام «راردیا عرز
 اک اا ترا هدیراکیو یکییداعالا ی رار نفرات یحاصهناکلام
 ۱ ,دالامستسا یکی رلکدتسیا راف رصتقح ءرزوا كا تیار هتیراهعدق فلاکت
 1| ندرلذون .یدرلریلسالا> رپ یتح «راردیا غارف ءرازریو هنیرلکدهتسیان رلرب
 ۱۱ ۰ یدراو هدرلسنجا هلک ندارکوص نانولوا ریست (رلرفاسم «توه) هدهناکلامیه

 کک هریک هامز و هتکلم یرادقم كاراوایوک بوفه هبهقط فلتخ و
 ۱ ؟دراساامور یسا «تراسا .یدیا قلاف هتنسه یرادقم كراربسا هدتنادب .یدشعا

 هلا یخاراو عبا ه یضارا هفظو و . یدیا یسهش كتغل راکتمدخ نمرح هلا

  یرادقم هدالرلرسا ارك وص ندقدقلاق یداع قلا ربسا نشا یدرلک هلوصح

 انکا هارارسا ہزالا ربلآ ینامرف دازآ یر, ندنرلیوک ارسا . یدشمالشاب هغلازآ
 ]نو اینبداملآ هتراسا تقورپ جی یضارا رب رح ءزؤاوچوک یضارا یرلکدشبا

 ۱ .یدشمالاقرثا ندتراسا هد راتکلمندمتمهدرصع یجنکیانوا . ید نم هوب وب داهذ

 | «هسراو یسزیامه هصاخر كنيراولیوک یطسو نورف 7
 | یوک یکوب .یدیا یسالوا عبات هنبحاص كيوكره هدوا روب سد وایو

 |. یدرلرید (روینەس) هجزسنارف ء(رەه) هجا لا «(سونیمود) هحنیئال هنیرابحاص
 ا . یدربلمالوا لارفایو ٹنوف «هلاوش دوخایو وج وک او كوبوباب «روینهس
 | راولیوک . یدراو راروینەس ہدندرانہداقایو ندرابهار «ندرلسومقسپ ءندرارکسع
 ا یک . یدنا یغ كنور نم تاتا یهدننب رادونهس ہللا
 ۱ اهد .یدیا كل | نمأ قی رصت ەنیرلرب هرلنا لباقم کو «كمهلکی تمدخو تادر

 ا یدزاماب تر هقنا ندکمآ لا شر ی ی ول وتو مروسهس یموشوط

 اک ندلغت اعاد ناثنم كنيرلاثوا ذوق تحانص هلتروص وش لرازوبئاس

 | راد رارومأم الم یدشاک یرلیا ندنسهبلع هفسض كس وق «ندقوقح بصع

 ۱ نست نوجا: اسلک , نراشم رک هنسهح رد فرصت قحخ ی رلقح که دن اش رهام

 ا کد راوج راروینەسیقوچ رپ «راشلا یرایدنک یرارشع نایدیا
 ۱ یفانم یرلکدلبا لاصحتسا هلتروص وہ « راشلوا قفوم کما هدلآ تناص قح

 ۱ 7 ربج و ړلظ الوا راولیوک . یدراشموق هنلکش قحرب بستکم نوجیا یرلیدنک
 اک اق ءلىادع(نئاشورم یراهزاغنآ نان دز وک ٤ یزاک رو ون نانلآ



 ۹۷ تموکح لوصا «ناکداز راول وک « كاکب هرد

 یرتسار ءیدنفا الثم .یدشلاق قاب نالا قادبقت ضعب كننراسا اموریسا

 . یدنصهشا رب لکد لباق هر رب هقشاپ هد ربسا نی یغجەمماربیا نداخم ینیدنولوب

 نالراٹا یش دنفا نامزوا هسرولوا قحاش و واص 0 ةا ندنسدنادلاگ

 ۔ام رارکت ندنفرط یسیدنفا « رونولوا بقعت یک یردارف > :رولوا شفار ءورع

 یتح .یدروئولوا رتمآ (بیقعت قح) هنقحو كنىدنفا . یدربلیادما باج هنسهناکل

 تاقشح «راردادقعرا هل واقم هد ریو نوجا كر را ارحا یناسقعتو رار ور

۱ 

 اا نوا یا SELE كقح و ي الا طقف .یدرارلیا ارج ۱

 و ال تب و دار وتتهس ات فا تام ولعم ناس هنس دنفا :الوا رسا ہدتارفآ ۱

 هدعاسم «ناشوواض ندهاکلام هرزوآ كلا تعارف یدک الما دا فا
 ندننامز نانراش . یددوجوم هلرامان فلت هدایوروآ نوو تراسا :یتک ٦
 هنفرصت قح كراربسا .یدرویدبا لیکشت یترثک | كننلاها ولیوک راربسا ارابتعا ا
 . یدرولوا رسا هنس هسل وا هل رح هسمک ر نالوا كلام ۱

 کسا .یدنکع هدینالوا یلدازآ ا رب 4 یدلکد یاد تزاسا 1

 ہلواقم رب دوخاب و هص وصخحم مسا ص اي یدنفا رب یت ۱ یلید2

 یرتا بانحولع نوجا كما دازا یترسا یدنفا .یدریلس دبا دازآ ی رسا هلا

 کریو دہالای ا هترایدنفا دوخایو رارر و هراب ای رارعسا .یدزعا تکرح قرالوا

 لباقم اکو هدیدنفا . یدرارردتآ دازا ی رلیدنک ودیا دعو ین رلکحهر و

 زه یراام هدنعوقو تافو دلو الب هصاماب و ندنسهصوصخ فلاظو كراریسا
 یسهعامجا طئارش كرالدازآ یسوغوط اهد . ٰیدردیا رظن فرص ندکما

 رایلدازآ هیفامعم .یدرونولو حیا ه هلواقم نلیدیادقع دن یرلیدنا هل رایدنک |

 رب هللا ربسا رپ كلام هفرصت قح . یدرارونولو كلام ہنی رلف رصت قح هدلاح سه

 .یدیا هلبرابتعا هفیظو زکلای قرف کهدنس یلدازآ
 هدراناسنارحیک یفیدلوا دوجوم رابلدازآ و رارپسا یکوب هدراهناکلاملووو |
 .ید راذکد فلکم ہلیا هفیظورب یشراق هنیرایدنفا یک رارپسا ءراناسنا رح .یدزاو
 ولو عبا هندی یالوط ندن راقدروطوا هدنرزوا یسضارا كنیدنفا زکلا

 وب دن لأ .یدرابع ندن رلبحاص كلتفح یم اد رانو ینوغوط اهد . یدراروآ

 هنیرلپاسحیدنک ییخاراو .یدنرابع ندنمسقر كنەناکلام لصا «یضارا نانو



 یوم خیرات 1 3٦

 | نامز رورم یسهبعاتجا تایح كراريسا ..یدرونولوا ریبعت (فرەس) -

 اج ینیدقلاق ىلوصا یساملیتاص درارساوابوک .یدیا كمروک ,راشبا قجار دنرآ

 . یتفح ی هداروب 6 را اتش ہی هب کلام ناع ءراربلس هدیا جاودزا هدرلد وب قلفا

  یضارا هحراب رب و وا رب ندنفرط یدنفا اهلنا يه . یدرلردیا لیکشت یسهلاع

 ۱ ۱ .یدرولوا یحاص كلم عون رب ریسا هل روص وب ریلیربو۔

 اڑ کلا ندنرایدنک رلیدنفا هد والشاب ہیافلا یسهفیظو كابجتفیح راربسا

 ۱ .یدشلواماق هنماقمقلراکتمدخ عونر كلریسا ًاراہتعاندخمرات یرلکدتبا باطشیا"
 ۱ -ینید ولون یسدنفا كربسا هدنامز نی یحاص كلم ء یدزلر و اوهداب یضارا هریسا

 11 (زویساتی اق) یک نا دیا باط وروما یدردہا بلط هب راثثآ و کر و ندننیالن کوڈ

 | عب ندیکرو یصخش نایریو هنس ره «(نویساتیاق) . یدبا (طروم نەم) و (ژایرامروف)
 ) هلببسح قلوا زئاح ییهقلطم تیکاح هننرزوا یراریسا یدنفا . یدنرابع ندجارخ عون رب

 ۱) هدکلروسهس « (ژایرام روف) . یدرایا راطخا ًاننض یراسا اکا « ردنا عضو یییرو و
 ا ٣م نبع . ید رابع ندنکر و عو ر ربلی رب و ندنفرط رلندبا جاودزا هل صخش ر ینجا

 ا كن ۔نؤا رل و هدر دق یراکدتا جاودزا هدناخاد 4۳ام وا رول وک ناروطوا هدهاکل +

 ا طق. یدرازاع ول و روس هکمر و یش ر ہدنوجما یرلحاودزا « رازامقیح ندا قمه اج

 وا ۰ راقح ندنتلآ کا كن دنفا « نداق هدر دق یرلکدتا جاودزا هلا یرب ندحراخ

  قلآ هدعاسم هحاودزا و كنبداق هتشيا . یدرولوا روم هفلآ هدعاسم ندنسدنفا نامز

 | تافو دلوالب رسا «(طرومنهم) . یدرارد (ژا رام روف) ه کر و ییدرو هنسدنفا نوجا

 ا ا رب اساسا . یدا یمالوا خاص كنندنفا هنک الما كریسا « نامز ییدشا
 ۱ یسلاع ربسا . یدکعد فرصتم هدنسهاس یسەحماسم كنسيدنفا قجحتآ هنسالراو هنو أ

 | هاع طقن . یدشمریک هنمکح تداع هللا نامز روم یسالاق قاب كفرصت قح هغ دلوا تایح

 ١ هرابتعا رظن الصا یرلقجوچ یهدرلتکلم هقشاب كریسا نامز وا هسریلیغاط ابو رولوا وحم
 1 هتسابرقا كریسا یبیضارا وب یدنفا داش . یدرولوا مجار هبیدنفا فرصت قح « زامل آ

  رحح و كنحاص كلم ےنعبا ۰ یدرر و هلا تاثشف نی شحاف تاف 7 هسرولوا كح هر و

 | نیتاص رارک كنيضارا هلروص و طقف . یدرونولوا ریبعت (طروم نەم) هنقح تئارو و
 رب كشراتکلم ایامرج : یدراو دح رپ شلدبا نیست ہلا هلواقمو لماعت نوجما یساآ
 | يسا رب ندببس و هتشیا ۰ یدربل آ هلضف ناوبح ر ابو یش ر ندرلراو یدفنفا هدنغوح

 ۱ داذوا ققفاوم كنسیدنفا هسیا هدناح تدم زاماقار هب هسمیک ارکو ص ندنآفویفرصت قح-

 1 .یدزمهدنا غارف بواص ههسیک



 1٥ تموکح لوصا «ناکداز «رولب وک كاب هرد

1 
1 

۱ 
 .یدراویضارا ر عبا هب هبصق سه .یدردا ت تم هر انعم ناع هدیراهلک (نزواه ۱

 .یدشع ولوا مش هب لگ اقرب ہناکلام «شلدیا لیدس لوصاو هللا نامز رؤ ضا

 یراولب وک هلن ا: ودا كج هشود هنیحاص هناکلام «یحاص هصحیه نامز وا

 ی سس یتسحراخ لکش كنهصف طقف « رلسشعا مشق ہدنراننیب ۱

 ۱ ۂرادا يیدمش راەےصِق ندبا لکشت هللروص و

 ..یدراشلا لکشت یتساسا كماو#
 كنحاص هناکلام نانولوا رست (ورەزەر)

 علا هبه بصق ہرزوا قمالوا لخاد یسضارا

 رامسق وہ ءریلیربآ هرامسق قوج رپ یضارا
 رب . یدردبا لاقتنا هدالوآ نداباب هدننس راولیوک

 - زالوا تام هتنهحراپ ٰیعارار کلا : وی
 هدنرامسقیضارا فاتخ كنلیوکرب ایڑک ؛ ید "

 هحراب هحراپ « هدنلکش ديرش هے او نوزوا .آأ

 - ادا یدنک ولیوک ره . یدرونولوب هدیراضارا "

 .یدریلسیارییا هراهچراپ ردق کیدتسیا یتسیض
 - رولوا ًارظن هننالوصحم كنيضارا « میسقتوب طقف
 یخارار قافوا ء ردیا زواحم یدحو دیاش .ید

 رپ یراس نامز وا « هسریلیربآ هرامسق قوج رب |

 ا ءررتسوک شا الغو ظن رب شهدم او سرا
 لصاح یهزاوم هدننب هشاعا طئاسو ها لا 8

 او هدرصع یجنچوآ اے یرازب یرابحاصیفارا بال د
  ولیوک نیکنز هداینالآ ًارابتعا ندرصع یحنکیا نوا ندسیس وب ؛ یدرلنمهدیا |

 . یدشملسهلک هدوحو فلنص رب ےک ندرل ۱ ۱

 . یدراردیا ربعت (رواب)و (نەلیو) ء(یسیتسور) «یلاها ناروطوا هدرایوک _

 تمرح هجردواهراولیوکء آر ظنەنکیدلکەنسانعم(ہب رک)یسهلک (نهلیو) هجزسنارف مویلا
 .نوتس یسهععامجا لاوحا هدنحما قلخ هقط یغاشا و هشام عم .ریلشاللک | ییدلدا ۱ ۱

 .یدراشلریآ هنیرافنص(رح )و (ربسا):راولی وک ندہبسوب .یدراواھد قلخ فنص رب هقشاب |

 ٩ oo\ دلج ٩ یوم جرات «قیفر دمح ا ۱



 یو خیرات ٦٤

 | ء را ولی وک ناروطوا هد رهناکلام كونو, : هدرلنا ٠ یدشلرا ھهمفلص ییا :

 . یدیا یفنص ناکداز ندبا لکشت ندنابهر ہلا زا کنعو ناولو یحاص

 ٦١ ر ارعا زد هلوراق ارک وص ندرصع یحزوق

 قافوا نچ فہ ا ENE ھی رانا كربرب ءو لب وک

 لو نالوا لوغشم تاذلاب هلتعارز «یطارا نونو . یدشمالاق رثا ندنرابحاص
 کک .دنتماسج هصق رب« هناکلام یه . یدشمک هثسهدادا كنسرابحاص كالما
 ۱ وحوک كا .یدشل ربا هب هح راپ یبا یواسم ربع ےب یخارا ہدراەناکلام

 لار یحاص كالما ءرونووا زارفا ندلحم نیقایي هنیوآ كنحاص كالما
 ۱۳ را كنیدنفا ۶ اف یتمودنآ) هبیضارا وہ . یدریت شيا هناسح یدنک
 کو كنبحاص لام . یدرولوا ثنبحاص لام قالوصحم كنضارا وہ . یدرارید
 اع ولبوک کت ا یراق قاتم كلها < رروطوا.هدازو
 ۱1 ہو ر انداع هدنفارطا یوآ كن دنا تک رانوب . یدرونولوا سش هنس راه

 ۱ رروط وا هدرلهنل و قافوا قافوا ندیالکشت راهموک هلا هجو كج٥ رتک هدوحو

 ۱ كنالرات «عارز .یدردبا لاقتنا هدالوا نداباب هدهلاع سه یعرز كنضارا . یدرل

 و شا« درد کر و هنحاص كلم لباقم اکو « راربلآ یرلیدنک یلوصحم

 تم یعون هراشبا كحهلوروک هلا راک رو . یدرراشاب ہدنتعبات « رارر

 8 بلطندرلولیوک كنہحاص كالما . یدلوحتم هروک هنناداع كتكلم هو

 ۱ ثاعمو تاح زرط هیقامعم ٠ . یدشمهلدیا ندصآ هلبا نوناق ر چھ فلاظو

 . یدرولوا یراح لوصا نيع هدفرط سه ناه نوجا ینیدلوا ینع كنیربرب

 ید هصق <« هناکلام كوو كا نالوا اح هنئاح نوو كنولیوک و

 یرلریاح ءیرلغاب ا تباغ ہدنجا .كنههصف وہ ىسەاخ كنہدنفا “

 ہحشبا ہدنفارطا .dok یدنراع ندەاکلام ر عساو هل رانامروا و یراضوح

 زا ها رطا ولوا یر .یدیا دشح ییا یراوا ییشیا . یدرو ولو یرلوآ

 ۳ هدیرگید ؛ یو ال وب وک كلام هزوک وا تفح رو ناکنز ؛یلەحتاب ءشلدبا

 | عتمه كراوأ وہ هحنلافوج یلاها .یدنرابع ندوآ رب كت صوصخ ءراولیوک
 ( الیو) ہدنناسل امور سا ہراەصقوب ہدەسئارف .یدردیا لکشت هصقر یمهبه

 ا ماه)هداینالآ ء(ما)ہدەرتلکنا .یدرارید (نەلیو) هدهنسلاها «(لیو) ندنسەلک



 لصف یجم رب

 یرموکح لوا « ناکداز « راول وک ء کلک هرد

)۱۰۰ — ٩۰۰ ( 

۰ 

 زن را ندا تا یغلروطازبعا نالراش نزار

 نوا . یدشلک هعوفو تالدبت لو وب كب هدنماکنه رصع ود 1 ۱

 تموکح لوصا هليا هیعاجا تشیه هدیلاوح وب ورغوط هنیرخاوا رصع یجنرپ
 .یدنرابع ندن(یسهرادا تلکیهرد) ءهدتموکح زرطو . یدشمشک د نوتمسټ

 شوشم ندیا بقعت ینضارقنا كعلروطاربعا ژتهلوراق « هرادا لوصا یی

 « هدابلاتا قونج هدرصع یجرب نوا ارکوسص « شما روهظ هدنفرظ رارو

 وانیدناقسا هدرصع یجن درد نوا «هدنراتموکح نیتال كفرش هدرصع ینکیا نوا

 ۰ یدشلا نما ,دنکلاف

 .یدلکد هرادا لوصار طو ص ههلاس دعاوق ءورغوط « مظتنم «كلکب هرد
 VIED YE رو جو وسط سم سم ےگ

 -روطاربع انالراشرلنا هک یدراونداع جوا ندباربئأتہدایزڈا هب هع اج | تمہ هدرودون

 كس رلىحاص كم نالوا یربع كباهر - «كالما لوو :هدوا .یددوحوم هدهدن ۱

 كناهر -- یرامتک هرح هل رافرصم یدنک كردا كرادت تاذلاب ی راحالس

 هجییلشاب هبعاهجا تثبہ .یدنرابع ندعقوم ینبدلوازتاح هلبتفص قلوا یحاص كلها

0۰ 

 کج 8 سبب
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 یو جرات و

 | میانصو تاداع ندرادلسنازبو ندرابرع هداطسو نورق یرانابتسرخ برغ

 | دیا لقن هیایوروا ینعیانص قرش طقف . یدرلشما سابتقا رایش قوج كب هلتهج
 ال کت اساسا یتددم قرش . یدلکد راندیا كارتشا هيهسىللبص ةبراحم زکلای ران
 ا «سنوت « رصم «رانابتسرخ . یدشما سسأت هدايناسا ہلا یلحاس اقرفآ
 |. یدرارونولوپ ہدەراجت تابسانم ًامظتنم هلیراسقودوتروا هبنیطنطسقو یرامالسا
 ۱ ۱ دس ول . یدراشع ولو هدناسابتفا قوح كی ندفرش هدنسهاس تاسانم وہ

 | ورضوطیسالوا شلدا ممعتو رشن هل بتفرعم بلص لها الما كنتاداع قرش
 ۰ وغوط ندوغوط هدوا هسراو یشر ییدربتک هایوروا كسلص لها . یدلکد

 ۱ ؛ لوواط « یاب : یرانالوا یرکسع ندرانو . یدراش ندیا لاقتنا ندهروس

 : زوبراقو یصباق ء ماسوص : یرانانولو ا همانا + قار یلسغراص « یرو

 ا ارکوص ندقدروطوا هدقرش نکرارولوا شارت اھٹاد رانانتسرخ . یدیا
 (یدراشعا سابتقا ندهءروس هدین رانمرکد لی اذک . یدراشمالشاب هکمربویلاص

 | الع ضعب نوجما قمتیناط ییرایدنک هدنجا رارواکنج قوجرب «راهلاوش
 | بیلص .یدرارربدپای مسر ہلا ایوب هنیرزوا كنیراناقلق ایک | «راراقاط هم تام

 هرخ الاب رلهمرآ «شلوا مق هنماقم یتمالع ہللاعرب تانیبزت وہ هدنسانئا یراهیراحم
 دیا سابتقا ندقرش به یرلجاخو یرلکند كراەمرآ . یدشعا روهظ ندارو

 7 راربسا :هدوا هک یدشلوا وش هدیمهحش رب رگید كسی راه راحت سلص لها .یدغل

 ا۳ اتساد « یلدبت كنلوصا كلکیهدد ء یساعرا كنذوفت لارق ء یسلدیا دازآ

 ۱ همشود ندتمق كراترایز ید ءیسعا تورتسک كنالاتبا «یسفر كرارعش

 | رب ددق هرصع یحنحوا نوا ندرصع یجنزوقط هصالخ ء یسالازآ كنيذوف اي

 ۱ | الا لک هعوقو تالدس قوج

۶ 

 ۱ :ررزمعام

 اع -- 4 دلج ءیومع خیرات هرهمایش ۲ دلج «یموم خیرات هوبمار سیوال
 . ۲ دلج «رابخالا



 ٥۹ یجم ات كل هيدیلص تابراحم ءبیلص لها ہدرصع یجنچوا نوا

 لاغشا ندنفرط یرارحات نالاتاو یرلهملاوش رفارف ؤاٹھوکح ر. یدشلدیآ

 یراقدلوا هدنوق رب زا رناتسرخ ندا تموکح فسا هلنروص و .یدشع ولوا

 بارخ هدنرزوا یرلایاق نیلای «هدنراناعل شنک كناتسنانو و ہیروس «هدقرشنوحما |

 کیا ءزکلاب . یدراشمامالوا قفوم هغقارب یش رب هقشاب ندنضاقنا هعلق ناشیر و

 هد قرش هللا یراناتسرخ ایوروا هدنساتا یرراتش ندبا ماود نفأی ہ ۱

 :یدراشلوا قفاوم هنا هطیار رم

 رپ ندنرلرهش دیفس رحم نوجا كما لقن ی رابجمرایز سدق ء یبلص لها
 راریکر اب یراکدروتوک هدکلرپ كراەیلاوش .یدراشمتا لیکشت رارفسو ریس ین

 رایک وب نوجا هلباقم یشراق هنیراناصروق دیفسرحم .یدشعولوا لقن ہلرایک پ
 هلوب وب یلقن كراج رايز . یدشلریدتیا تکرح ندرب ولیفرب ایک ۱ «شلدبا ریه |
 رصح هنیرهش كوبوب چاق رب كدیفس رحم « تراجت و .یدشللا لیکشت تراجن را
 السسرام هدهسلارف « هونحو هر «كب دن و رلرہش مهم كا ہدایلاتبا .یدشلدب ۱

 .یدراشما هدلآ ی زاسما كم وک کد هدنمس وم ترایزیه هد راهبلسمات .یدیآ ۱

 ءا4رات ولس :ندزکدو ندءزقاللناتسرخ اکو ندقدنووا طی سدق ا

 لیکشت عبتتو قیقدت رپ نوجا رانا هییلص ۂبراحم . یدراریلک هترش نیقآ نیقآ |
 كوبوب ہربندرب «رازملس یشرب نامز یرافدقبج ندنروتاش ایو ندنرلیوک .یدردیآ |

 رارکفیی هنمان تس دمو تساسنا نجر وک ور اک ی رابدنک دراتکلم یی «هدرل

 . یدردیا قوس هکعوشود یرانا رلکلیکی وب نوتو . یدرارالشاب ھکمتا لص
 یعوح رپ ندنعیانصو تاداع قرش <« رارون ولو هدناستسانم هژراملق رش ءارک

 . یدراردیا ساتا

 وضوط ناه ہدنقح رامالسسا را ردق هحنلک هعوقو هسلص هبراحم

 نل تسر توا ینو یرامالسا بتم دعا تاب یو و
 كمالسا نرد «زاردیانظ منصر, نامز یراقدیوط ینمان ہلدمحم ترضح .یدراردیآ

 رانابتسرخ ہدرصع یحنجوا نوا . یدرارونولوب ربخ یب ندننوفصو تیولع
 موقر, ندمتم اهد ندنرلیدنک كرامالسا ءراشمالک | یغیدلوا كمد ہن كبمالسا

 ۔الک ا و نوجما كمروتوک یرایا ینراتمہدم یتح .یدراشلا رہدقت ی راقدلوآ
 . یدراشما هدافتسا هدير كن ندش]

3 
۱ 1 

3 

1 

1 

۱ 
۱ 
۱ 



 یوم خیرات ۱ ۸

 ٰ ۱۸۵ رکیدکی ییلصلها .یدشمالوا لصاحقافتا تقور چہ ہدەدنہاکودرانابتسرخ

 | تیلمو تبسنج «یراتاقر تراجم ناتوطرب هدرابلق «هنارادنید قوش ندیا طبر
 ۱۴  هلبارلزسنارف «هدننب راتموکح فلت الثم . یدرویمهریدنوس ولردر ی _راتوادع
 اگ رهلاتیسوه هلبارهیلببمات یرارجات كيدنو هلبا یرارجات هونج «رانالآ و رازیلکنا
 ۱ .یدرولک هعوقو هدرلهب رام رلهعو د قوحرب یتح «روملوا ادس راتوادع هدنسهرا

 ۲ رب نلیدبا اشنا هتیرزوا هبت یمدننب یراهلګ « رازہونج ہلا رابلکیدنو هد
 و كنا لاش

  نیعهدهدنس رلکنرف نشەلرپ ہیەیروس ہلا بیلص لها نلک نداپوروا اذک

 1۳ ۶ هلرلنا هدیاهدیا طالتخا لا یسلاحا قرش رلکترف .یدروسدبا روهظ رافالتخا
 ۱ فضخ هدنزرط رلکروت «راشعالوبق ٴالماک ینراباو ا یرامامحتسازرط ءیراتد

 ) هفعاللوق یرارکسع مالسا نانولوا ربصت (لو وقروت) ء راشعا لنکشت رابراوس

 ا 2ا راع هلرلنا قراقاب هی رظن وشموق هرارادمکح مالسا یتح .یدراشمالشاب
 ۱۴ یرلبءزکف تااح هارانامتسرخ ناروطوا هدقرش نددسو .یدراشمر و رازق لن
 صرحر مظع یشراق هرلمالسا هسبا رەلاوش ناک ندبیغ .یدشمشک د نوتس

 قرش نوجا یرلکدتا تک رب هاب رکف كما وح یتسهفاک , راربلک هاب وادع و

 راقح ههرق رانوب . یدرازاملوا نونم ندنرلتسابس ہناراکەح اسم كنیرانایتسرخ

 ۱ كرەلك هنالغ ہلیسح ققای و قعوص یرارہش ءراریلیتا ہنسیضارا مالسا زامقیچ
 ۲ تناها یتسایاصو كرانا « رازا صا قالوق هراز وس كسراناتسرخ قرش ایک ا
 ضرا یرافلّوم بغ كلاطسو نورف < هک هدهحرد وا .یدراردبا فلت هدنروص

 كني راتموکح هروس « راردیا ریوصت هد زسفالخاو ناخ یراناتسرخ سدقم

 ههافر و تورت یرلنابتسرخ قرش اعقاو . یدراررتسوک یرانا بیس هنیوحم
 ۱ -هللاوش برغ طقف ؛ یدراریقارب میقع ینسەیاغ كيبلص لها هلبا یرلکانوکشود

 | قرش هلا یراقلزساوو یرلملظ « یراقل رسطابضنا و یرلکلزسریپد هدیزا
 ۰ .یدرازاما یغاشا ندنرلنامتسوخ

 ۳ ا رانا ہجراتوم یزاورات باص لها
 ۱ كرلمالسا ہدەحش < شمریو تسس هنسالوا

 65 ناتموکح كل وتاف یی یی دقرش :هرزوا و تذرف كراملسنازیب و

 یگان كردم راق بیلص



e هو 7 
 ۷ یجماتن تب هیبیلص تابرام «بیلص لها هدرصع یجنچوا نوا

۱ 

 .یدرارج او رلي رس رس تا راندبا یونی رلکلسارب ناملس رخ هدهروس ؛یدشللق

Êیتکلمع رب یراسوفت طقف .یدراشٌما اها یتسهفظو كسرارجاهمزعامز انداعرلنو  

 «هم وک هم وک کما راملرب نوا یدالوا قوح ردق قحاربدلوط دا 1

 رب هسیا یرلک.اسن رب قنارف نلیدا نفت هده روس .یدرلشلاق هدنلکش هاکودرا ۱

 تدابع ندنتلبه رانکر ی بکس ندب رار جاب ایلاتبا ابا یسهلاوش زسنارف ك چاق [
 .راقج سس چیه نیسرک ررک هنسهدادا ثمیک یلاها هدرلکلستر وب . یدیا
 هحلوا بولفم ودرا ء زلدهزوک قرف چیه ہدننیب ودرا هللا تموکح . یدرازام

 رلکلسنر وب ندیا سادق کے یدززلوآ سرہ اب نا دوم

 كوو قحا یشداقهرامالسا هلراماسنارزیب یرلنا .یدشلا ماود هدایز ندرصع ییا

 قیترجاھم وب یساپو روا یطسونورق طقف ؛یدریلببهر دنلتوق ترجاهم رپ هدسابقم
 . یدلکد زناح یوق رپ چیه كجهدیا نیمآت

 ۔وم «یرلسنر, قافوا كنهبروس یراتموکح نابتسرخ تدم رصع مرای ماع ۱
 زکلای . یدرلشلاق ہدنجما تک الفو تیبولغم «ءراشمشبراح هلا یرلکب ان | كاص
 نیدلاحالص طقف .یدرلشماشای ہدنجما تنوکسو حاص تدم رب هلبا یتموکح رصم 1

 سسأت یسەیرکسع تموکح رلکولم ہدرصم هدیوریدلاق ینتفالخ ( ءیهاق ) ءیوبا ۱
 حالصنام رهف «راشمایعوا هراضرعت یلتدش ندنتھج (رصم) رانامتسرخ زا ردیا

 دو وک یش وب هقشاب:ندمازپا و تواعم ننشد یس راک اد تر سا

 هني تدم رب ناقاي هرصع رب ارکوص ندشتافو كنیدلاحالص اعقاو . یدراشمهم

 قبحآ ہتیقفوم وب طقف ؛ یدرا ملی ہظفاحع شاق ناشیرپ كرا وک
 رانانتسرخ .یدراشاوا لئان ندنزو یرلمعا لاهایب رابدنک كنرارادمکحمالسا _

 ةعفا دمهدنوجم ارامالسا راهبراحم وب «هسیازتاحیتسدق ر هج رده یراهب راحت باس نو ٩
 ارج دروس لاوتم داہج ون: یدکی د ئافغ را لحم لا قع هل 8

 مالسا « راز ہلکن و .یدروبلک عوقو هدراهصاف كل هنس چاق ر ر ةد «روشدا

 رانادسرخ .یدرویمرا قاها هدیسهفاک ثكنیرلسلرب نایتسرخ یشراق هنن رازادمکح ۱

 .یدروییدیا ارجاریئأتہدایز ندراتموصخ ید «راصارتحایصخش هدننب رامالساو 8
 - وروک یرلکدتنا هراحم هلرامالسا كرامالسا « هلراناتسرخ كران افتر اکا

 هیفامعم .یدروییدیا قافتا هلبارادمکحرب مالسا سئرپرپ نابتسرخ ًاضعب یدروبل "
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 1 ۱ ےک ناز ندقلو ناف و لید رعنا ند4رق بلص لها تیاہن
 | كیدنو نامز وا . یدشلدا ارجا ہلیلوپ زکد په هيیلص ڈبراحم هدرصع یجنچ
 ا هدارو شما لش هسدقم ضرا هلبراقلرغآ و یرلنآ یبلص لها یرایک
 ۱8 لها«یسا راشخا یناوی زکد هلنروص وش كسلص لها .یدشلدیا ارجا راەبراحس

 ۳ ۱ . یدشمرہدشیگد نوتبسب یتبءام كنيرهراحم بیلص
 .۴ نامر یرلکدتا ه رام ہل رات وف یواسم هجددع یشراق هرامالسا راناشسرخ ۱

 | هلا یرلهرز نیلاق ء یرلریکراب یربا . یدرولوا هدنفرط یرلیدنک امن اد عفانم

 ۳ ۳ زوا رلرکراب قافوا ایرنکا ء هک یدراردیا لیکسهت راروباط فشک ہوا
 اض رب كوو ہللا یراحبلق و یراقوا یشراق هراناتسرخ رلبرع ندیا تکرح
 | «رازغا هدافتسا ندراتبقفوم یرلکدتیا زارحاراناتسرخ طقف .یدرلنمهدیا عاقبا
 ۱ 1 یدررفارب تس الماک یرامالسا دارهود هرات کلم ارکوص تدم رب

 اا غو رخ هسدقم ضرا . یدربلک یرلبا ندنرافعض «یراتکرح و كراناتسرخ

 ۱ طقف« ریلسهدبا طض ی(سدق) راتوق مظتنم ربغو یلهلصاف وب نلک هدنلاح لیس رب
 !۳موراب ههظفاح ہدایز كا یتکلع . یدزامالوا ردتقم ههظفام تدم نوزوا
 ۱۲۰ نلک نوجبا قعازاق ہرا «هلبا راهملاوش ناک نوجما كمتا طض یضارا :رلندیا
 ا كبلص لها زارویدبا وزرا زانوب ہدایز كا یتسهظفاح كسدق .یدیا رارج
 ۱8 الا ءرصاح «رارومدبا هرادارلنا یتاکرحیتح .یدراروللیا لمپسترانا یزاتقف
 تمواقم هلئدش هنراضرعت كرامال-ا ءراروملآ رلرهش «راروملبا لامعا رانا یناوداو

 ۳4با هدید لاک هدنتسم رللارق و راروطاربعا «ندبیغ هسقو . یدرارویرتسوک
 ۱ تلذ هدیسه <« راشمهمهروک یاب چھ یراودرا بلص لها ندا ٹک وس

 | -وم هدايزكا ندرلرفسو .ىدرلشملوا فات هدنحما تب ولغم و تىمورح «تلافس و

 ۱ كننلروطارپعاسنازیب « یج رب نت هله هلا یطبض كن بروس ءیرانالو ماتخ ہلتقف

 رون ایلاتیا یرب كراەبزاسحم وہ .یدبا هسیلص ةبراحم یدرد ندا جاتنا ینطبض
 ۱ رکف ودرا رار هلکنو . یدشلدیا هرادا ندنفرط رالکیدنو هدیرکید «یرانام

 اء ياحلو تریغ كص لها .یدبا مورحم "بلک ندطابضنا و داحا
 ۱ هحوت ندنفررط راناسا شسزاوک فیر كيوفو .یدنرابع ندنوق ر تو وک اکا

 | اع ندهطسساو رب یداع بیلص لها ندیس وب .یدراو جایتحا هنسمرادا و



 ۵ ۵ یجب اتم كى هلص تابراحم ءبہلص لها ہدرصع یجنچوا نوا

 ۔اح بلص لها < راشمرتسوک تاغ هسر یرفس و ہلشهج قعولو ىزا ۱

 نا ید هدلص هبراحم هلعءاس .یدرلشالا شحم تام رب ید هنرلەر ۱

 رانوہ .یدنرابع ندیچاهرپ حاسم هدیدرف یه كييلص لها یک ینیدلوا تراس

 - دبا وفع یترلهانک نوتوب كلرلنا اسلک هلتهج یک کک مرا یعوسب دق

 كناکو رب كناباب دوخایو «كرومهس ر یل ضوفت ايو كلارقای «تلصلها . یدروس

 رب چه ریارب هلکن و . یدراردبا تک رح هدنلاح راهلفاق مسج قرانالپ وط هن

 ۔اق تو رک نوتسب اب | کوه ندکدربتک هتسرپ ی رادهع « رازالوا عبا هطاضنا

 و A هر هععق ا همسشاب دوخایو 6 رارل

 سوات سیا یت او یدرارک

 . یدراریاسهود هدهش راتکلم
 «یسودرا بلص لها هدلاح وش ۱

 a O «ناشیرب ندا تل ندلو ناع ۱

 ی ثالسرآ قلوب ۳2 «مو رج ندداحا رکف نسطاضاا ۱

 2- وب یلام هلتواتشو بصعت یرابلق|
 مظتنمریغو قیشیراق «هدنرزوا راریکراب ءوروسو .یدنرابع ندنسوروس ناسنا
 ۔امغیو رلیرمسرمس ندا لکشت ی ودرا . یدردبا تکرح ےک نظا «هلرلقا غآ ۱

 . یدرلریک راهرز نيلاق هن راهقرآ نوجما یرلقدلوا روح هكا ہبراحم «رارک
 دل رلکروت هدنلوطات | ¢ كمك ندناوطا رکا سنازہ زکلا «بلصلها

 . یدردیا بئاف رایا و رانوک نوجا قمشب راج هللا یرایراوس رواکنجو روسچ |
 قرالاق مورح ندقازرا « باب ندترارح هدرلاووا قاروحو زسصیا ارکوص
 ب وا نایب دند رک ندقل ریسطاضلاو دقت وفر و قاتل سو ندقلجا

 ورح ء رازاماب یا هنسرایدن هد راهاک ود را یراقدروُ « بلص لها . یدرول

 ارکوص ناررک هلتهافسو ترشعوشع یتراتفو ءراربلاق ہدنجما ترورضو تم ۱

 ندنراتکلم .یدرارولوا فلت نفس نیغ كرهر ونادس هننروهظ راضم یراس ۱

 هدنلاح هعطق ر قافوا N ههر وس «راصعتم وہ ناقبح هدنلاح ودرا رب مسج ۱

 كرلاپاپ « هدرصع یجنکیا نوا ییالوط ندبابسا وب نوتوب هتسشیا . یدراریلیبهلک |
 . یدشلوا فات ناسنا هجرلکی هدنرالود سدق نوجما نیمطت ینراتعفنمو صرح |
۱ ۱ ۱ 

2 

۱ 
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 ۱ | طض هدنحا ا كرەمء«ەدىا تمواقم ہدوا یشداق هنتاوداو تالا ہرصاح

 ۱ ٣ ےہ ندکدلدبا ہدلا یرلاەطق ننھو مھم و كن هب روس ٠ (۱۲۹۱) یدشلدا

 ۲۲ یرلک دسر نابتسرخ یهدهروس هتروصو .یدراشلوا ملسارر رر رارہش رکید

 ۱ .یدشلدنا روح ہلرجاھہم یمسفر ءفلت یمسقر لک : رف «شع ولواوحم رریررب

 اهد تدمر سیرق . یدشلا احتلا ه(سبرق) یمظعا مسق كرلن دا رارف نده روس

 ۱ ریش اب ولس رابو ه ودح 6 ثكدو ۰ یدشع ا ماود تدم نقاب ه رصع یبا ہدنجما قرو هافر

 ۱ ی(رمزا) ندرلمالسا یر ند رللارق سیربق .یدرلشع ول وب هدهب راجم تایسأنم هلا سیرمق یر

 ۲۳  احو توق كردہا ه رام هلراز ونح رک وص (NFA) یدشعا امغی یب ٭ ردنکسا شا

 . ىدشملا عياض یراتیھک

 ۱ هدانا و داو یدشما مدانتیا هدناتسنمرا ند رلت رحاه» كنم ران اتسرخ هروس

 ۱ ۰ یدراروس ولو شل وا فعص راحود هر هع ز ادم یلخاد ¢ رارو رو کرو هب راکولم رصم

 1۴ قند ینمرآا یدنک یاما .یدروسدا تاش ندهشد تاقالتخا هدینایسا هن اک ك هعزانمو

 كىل واق هردہا ديما ی راکج هر وک تنواعم ندرارتنارف رک هلا لارق « روس دنا هظفاحم

 لارف هدا احتلا هاتسنمرا یراەیلاوش زسنارف ٭ یدرارویلبا وزرا كمشلرب هلا یساسیلک

 (قلەطروع ںوززاال)ہدلحاس یر نایلاتبا | رک وی ۰ یدرلشمر دن رآ یو كنم | رادف رط

 ۰ یدرلشمالل و ندارو ه اپوروا ی هعتمآ ناک ندنکلام لوغوم 7 را شان ین ام

 - را ی رلیدنک رلسنرب كلواق (۱۳۶۲) هحنلوا ضرقنم یتادناخ نەیور هدناتسنمرا

 ۲ .یدشمرتس وک شاب رارک رله رام لخاد نامز وا . یدرلشمهمهر دتا لوبق ولرد رب هرلینم

 ¢ رلشع | موج هغللارق كردہا ہدافتسا ندرلقلقیشیراق ا ینیدلوا راجود ثاتسنمرا « راکولمم

 هدغاط ٠نو ہل یجنتلآ یلارق ناتسنمرا . یدرلشلا بولغم ییودرا و وم یرارہش .

 7 ناتسنمرا : )\۳ °۷( یدشملریتک ه (هرهاق) كرەلىدىا رسا 4 ییدتا احتلا هب هعلق 2

 ۰ یدشمک 1 رلمالسا هل ر وص و شازا وع هل ر وص

 نوت و ۰ یدرلعلک ۰(سراب) ارك وص اھد ٤ رلشملکح ه(سدق) ال وا هدر ەیلیپما'" ایک

 ی( سودور ) هسیا رهیلاتییسوه . یدرلشاک ه(غروبنرام) ہدعب « ەکیدنو الوا یراهیلاوش
 ۲ رار قوجر هدهدراوج ریمزا . یدرلشغا هظفاحم ردق هنسهنس ۱۰۲۲ كردہا طبض

 ۳ مات هن رالآ كرل هملاتدس وه

 ۳ «ندنافطر كصعن یرلهراخ بلص لها
 ار رک رک ا. یا رها بلص لا

 تاشن ندنتموصخ هتهالسا كغلنائسرخ "۰... ےہ ۳

 ٢ د. وروف « رانرتک ہلوصح یاروف و . یدترابع ندناروف رب عورشم ربع نما

 3 ترصح هد رهاط 6 رات ال وا باس ایک اد یا ناسا ه> ران ولسم نوحا بصعل

 ۱ یرابناسنا صرح هسیا هدنطاب « لافغا یتلخ كرهنوروک یک لیکو كعوسپ
 ۱ كرتشم كرلکلوتاق نوتو رلاپاپ . یدیا رااپاپ ندیا لاما جور هلقمشیلاج هنیمطت



 or یاس كب هيدباص تاب راحم ؛بیلص لما ہدرصع یجنج وا نوا

 فاعتم ی افو ك نب ول نس .(سوتسشغآ ۲۵) یدشلا تابح كارت هدنجما تیمورحو 1 ۱

 لاغشا قمی: كل وک نوت « ناشنشآ ا هل رامالسا «راناتسرخش ٢

 یض رایو رع نده رخ شوق اوو دا لا یو كا را و مع ا
 6 هکم رب و کوو هب اماحس یناطلس تیام « راشمهتسیا كع ود هس راتکلم كرديا :

 هدست و رار هلکم رب و تاسمضت نوتلا ۰ هکمسا هداعا ی رل رسا نامتسرخ ۱ ۱

 .یدرلشل اتدوع ارک وص ندکدلیا یضارەکلإا تیاعرهنسهسهذمتیرحالرانانتسرخ
 - رخ « هسلص هبراحم :رلیدبا ارحا هد ۰ ۱ 1

 یک یا ارب ین هقرش كرانایتس گرم لند اف با یہ
 ندنلآ رامالسا ی(سدق) راسفرپ ناتسرخ هلبا اپ تدم رصع رب مان .یدشلا

 ههروس طقف « راشمالبوط رایکر و « راشمالرضاح رارفس نوجا بصغ
 كرل ءالنامع هدهرصو .یدراشمامال وا قوم ر هفمالئوط ودرا ر كجه دا

 یسەہلبرلیا ورغوط هغ ندقرش هللا یتمظع نونو كننوق یل امع « یروهظ
 ہی یفادن ندض رعت لاح هدلصهب راخنامز وا E هعاخ ہهنناحاھم ی اوتم كغ 1

 یراەراح بیلص هنب هدناتسراجامو ایسورپ « ایناسا هداشتا وب اعقاو . یدشم
 . یدشلاق لاس دبالىلا ندنتاماهم ناتسرخ ءسدقم ضرا طقف ؛یدشلک هعوقو

 . یدشلدا درطو عفد امامت هدراناتسرخ نلک ههروس هلتقو یتح ۱

 ء هحنلاق مور ندەیدادما یاوف كحلک ندایوروا ہ یرلنامتسرخ هروس

 ناطلس هرصم سرب ۰ ید راشم هم هدیا تمواقم تدم نوزوا هتناضرعت كرلمالسا 1

 .ئیتمظا طض رررر یرارهش نانولوب لازلنا رخ «(۱۲۹۰) نامز یغیدلوا

 ہنیراەمشل رب ہرارہش یلحاس كرانابتسرخ ءكلسم ییدتبا بیقعت ہدانئاوب كسربس "

 یرلهعلق یکہداخاد ء كتا بیرخ ررب ررب یرارهش وہ نوجما كمەمربو نادیم

 بیرخت الماک یرارہش (هک اطنآ) و (هفای) ء(ہرازەس) ندببس وہ .یدکلبا مکحت
 نوالق ما طقف . یدشلرو تیاہن هاسرخحم هسرزوا یافو ثكسربس . یدشلدیا

 سلبارط) الوا ء شا لاک او ببقعت یک۔اسم و (۱۲۸۰) زالوا رولوا ناطاس

 یرانیداق «لتق یرلککرا ءشلآ ینماکحتسا كرهملاتتسوه ءشمبا ضرعت ہ(ماش

 یناکرح هراناتسرخ كرهلک هسرزوا (سدق) | زا .یدشعا یسا یرلقحوحو

 هلرامالسا طقف «شمرتسوک تمواقمرب كویوب یرهش (اکع) زکلای .یدشلبا دیلقت



  o۲یوم جرات ۱

 زارحا یناونع (زینع «نس) كرەموکیراشمەن ناسنا نیوروج هدنراوج (ادنص)
 ۱ .یدشامراقح ندننهذ ًاصطق یتسار جا هسلص هبراګ هدد وع هب هسا رف یتح .ىدشملا

 اوش زا ك هنلعم طو مزرٹسا ا زا کن رار هلب رالع وا ہد ۹ ۷۰

 ۱ وصخ نطو هعفادمو یرلتراسج هارامالسا ءیراهبرام بلصلها .یدشملسالآ
 ۳ لتهج ییدنلهحش هلرلتک الف و رات ولخم اعاد هدنسشراق یراترغ یهدنص

 ۱ ٦ 2 1 8 1 ۳۹ ١

 ح ۱ هب هسسلص هب رام یتح .یدشماماق شہاوخ ر جمهنوجا قاحلا هسلص لها هدهسنارف

 | شاسو هلباهراپ هنتبعم ءقول نس تیاہن .یدراشمالشاب هکمنا عانتما هلسب راناتآ ناج

 ۱ رص»یتهوکح كيدنو هدهرص و .یدشمبا تک رح ہلرارکسع ییبامالآ ہلرادعو

 ۱ عاتتما ندکحمتا كرادت یک هيلص لها ندنکیدٌما وزرا قمشوزوب هلبا یناطلس
 [(اندراس) بلصلها .یدشمقبج هلو راک یتیدلآ ندرازبونج یولنس شما
 | ,دسلحم و . یدشع ولوا دقع سلحم رب نامز یيدلک هس رهش(یرالغاق) 01

 اہ روس ای و رصم قیولنس « وژناد لراش یلارق ایلجس و یشدراق كن ولنس

 و ء یدصقم كوژناد لراش . ید شمر دتا رظن فرص ندکشک

 / .یدقلآ ماقتنا ندرلمالسا

 || هدمرص یغیدنولوب عبا هننادناخ نفواتشنخوه یغللارق ایلبحس « ہقبقح ایپ
 "۲۰د۱ ٦٦۲.یدشلوا یضارەکمرو کرو ہرانو صفحی نالوا نارمکح هدسزوت

 | لراشءرصتتسم ندنرلناطلس صفح ین ءہنیرزوا یتیولغم كننادناخ نفواتشنخوه

 | ىنسەصواوب كلراش «ینولنس ندنسو .یدشلا عانتما کمر و کر و هب وژناد

 HAW سنو « هک یدشع ولو نام هحرد وا تک لراش . یدشعا لوق

 | 3 یدشعد رولوا ناشسرخ لاحرد ضر وک رروک ینسودرا شهدم و درانانسرخ

 | « شا رلکیدک هدراروس « شمقبح هنیراهمارخ (هحطراق) یسودرا كسولنس
 ۱۳2 وسقراپ وا راع یدنک هدهحقن طقف «نشمزاق رلکدنخ هنفارطا رهش

 | ضرع لوا ندزلک وژناد لواش یدصقم كنس ول نس :یدشهالشاب هکمکح تبدا

 هنانوردفاص قولن .یدکمریدتبا لوبق یفلناتسرخ ندمتیا ه راح هریما «كمهما
 | < شماللشاب هکمشا وع یهاکودرا ابو رب لتدش هدهرص یغیدلوا راذکمد هلرللما

 ۱ ار هلا یسودرا ء لراش یتح . یدشمسا تافو یرامهم كا ندنراک | زسنارف

 ا رات تیام « شمر ی راهقفد هلوص كننابح ہدیئول نس ہدمرص ییدلک



 o یاش ك هيددہلص تابراحم ؛بیلص لها ہدرصع یجنچوا نوا

 رسا قرالاق زجاع ندتمواقم هدوا تیاہن .یدشملاق هدرادمد «هدلاح یشدلوا

 یراربسانوتوب رلکولم .یدشمشود هنلآرامالسا ربارب ہللا یسودرا نونو ءشلدبا |
 هظفاح یاس فا رانکنز زکلای ندنراجملا « راشمرتک «(هروصنم ) قرایالع

 « ءاشناروت . یدراشلا |
 ندراروینهس هللا لارق
 كمریوللاص ییراضعا

 |.یدقل دیده هد ف |

 هلا ) طایمد ( هدهحش ۱

Neo ۱هبدق نول  
 سا

3۹ 

 / یدشلوا یضار ہن اھم

 ارد رلکولمم هلا یو نگ

 ۱آ ولوا دقع هدهاعم ر

 !كهاشتاروت طقف .یدشم

 ادرک ند( ہرز٣ا )
 ات راکنافتلا اهد هاو

 یس ناطلس یساعاژ

 ین رناج كراكو هللا
 شهدم نامزوا «شمقص _

 شاب یمئالع لالتخا ر ق
 ۳ راهعفد ددعتم هدیرلربسا بلص لها ءشلدبا لتف ناطلس كر رسوا ۱

 . یدشلاق ضورعم "

 .یدرلشعا هلخحم ی(طایمد) هحنہجوم هدهاعم یرلکدتادقع «بلص لها

 یاوف تدم هنس چوا هداروب «شلک هیهروس كرەرو یهراب ييدتسا دعوی ول نس ۱

 .یدشملکح a2 اخه امعاسهل راس وبا كر هب دنا لتف هد هاشنار وت ہدانلاو ءشمهلکب هنواعم ۱

 « شعا تدایز ى( رسان یا نلای هدنفرظ تدم یتیدنولوب هدهبروس یونس ۱

 چ

 (یسولبات كلیدوقود) یتافو كنيول نس



 یوم راکٹ ےہ 6۰

 :ءرصاحم ( یهروصنم) ہنی رانایتسرخ یک یفیدلوا هدهیبیلص هبراحم ینشب .
 8 [(ءهروصنم) یتح .یدراشهروفهاکودرا هدنرزوا راموقو هدنساتروا رللاناق ءراشمما
 ۱ نوا كم یلاناق کهدننب هلوق وا یراقدقای هلبا یعور شتآ كرامالسا ہلبا
 ۴ ندلاناق هینولنس یر ندرلیودب هدهرص و . یدرلشما اشنا دس رب هدنوک یللا
 کد < شلاق هدهاکودرا یمسقرب كنودرا ۶ شمرتسوک ہطقن رپ كجهلسهلک
 ۱ ۱ نایالک | ندننرح لوصا مالسسا تک والا . یدشلا رو نود عامه

 ۱ حر ینسمتک كنسيدنک هدک والا زەور یلاووطرا طقف .یدرلکجهدک راهلبسات
 ۳ «هیراح زستقو یونس «رهور .یدشلا تتفاوم هوزرا و هد یول نس شما

 ۲ شمل | هترارزوا ضروکرروک ینا داسا هتل ییدتیا دعو کج همش رک

 کک .یدشلوا فلت مالسا قوح رب هلن شالوا لخاد هدندلارخف داتا وب
 ا رامالسا ید قا بس ؛ ردق هه( هزوصنم ) یرامالسا اووطراد
 گی رات رات هاراذ ایت رت «راجلماناق یر قرا اب وط دنا سایر
 ۱ ود ارکوص .یدراشما فلت یرازیلکنا نوتوہ ناهو ہيلیمات ۸۰ «زسنارف ۳۰
 ا اج ردوا .یدشاا ناشیرب "الماک ینساءافود ناتسرخ قرالسا یرلیا ہد یرلاعا

 | كنم ولنس«شملبتآهنفرط یرب كلاناق یسیقابتم مسق كنسودرا بیلصلها «هکءد
 3 .(۱۲۵۰) یدشلاق قمر اتداع هتسالوا رسا

 | هدلح یرلقدلوا باتس ندراتیولغمو تکالف یرلقدلوا راحود راناتسرخ
 اگ ارم ندا كکج هبب ؛ندنزادسج ناسنا نایالشاپ کما خس «ندنرارح
 ۱ هدنجراخ ناکما یسلک كراناوراک نوجا هشاعا یودرا .یدراشمالشاب ہغلوا رثأتم
 اک هدلین بلص لها ۰ یدراشمسک ینهلصاوم طوطخ نوو رامالسا .یدیا
 | هدهاکودرا ضرع ر یراس هدهرص و . یدشمامالو كجه هقشاب ندرلقلاپ

 ۱ شیدنوتوب كالهتسخرب ندنعوا (تویروقسا) .یدشمالشاب هکعا دیلوت راتکالف

 /بیلع لها .یدرویبریتک هلاح رب ہایس مس ینسیرد كراقاجاب «روبتوروچ یرلتآ
 ۱ «یدروممهرتسول ٹک رخت چه هدلاح ر قج همادلش ندر ندتکالفو نیک نل

 ۱ چیه امقس نوری وکندهق رآ طقف «شمرورارف هکمربتک ء(طایمد)یتس هدرا ءیئولنس
 ٤ رب «نلشعا بقعت یبلصلها ہدافتسالابندتضرف وہ رلکولم ,یدشمهم تک هس رطاخ

 ةد وجم ایسیدنک هدانناوت «یلولنس .یدراشلوا قفومەک اریساو فلت ین راق وج



 ۹٩ یج اتن ك هلص تابراح ؛ تلص لها ہدرصع یجنجوا نوا

 هبه رام وہ ینولنس .یدشلوا ینبیع كنحنشر قط هدهسلص هب رام یجب دب 1

 اک : NEE ا ا ےہ جاو
 < شلا قاحنس ہلبا هداعلاقوف مسا سم ندنرتسانم ( سهد نس ) نوجما قمالشای ۱

 اذک . یدنش لا تک رح ًاهجوتم هسدق یک رتاز رب ققح كرەمك راهسلا هايس

 كسلص لها . یدرلشمقح هلو هدلاح یرلفدلوا سبال یتفابف نبع ہد یراەیلاوش 1

 نس . یدیا یهطا (سیربق) ءهطق یراقج انالب وط ۱
 -الب وط امامت یهررخذو داز كلەنس ییا هدارو یول 1
 0 أ

 ۔ریک هداروب یشیق بیلص لها نوتوب یتح . یدشه '
 تیاہن . یدرلشمتا شوکود ًایداعم هللا یلاھا ء راشم
 ندوہغوط كرهرو رارق هکمنا هراحم هل راس وا ۱

۱ 

 كلبا بلص لها .یدراشلا ضرعت هرصم ہیورغوط

 لوحوک یو كو وہ یس۱۲۰ (۱۲۵) هدراهم

 < رامالسا . یدراشمقح ههرق هد( طامد ) هلرامش
 ۔همھ٥دیآ هعفادم یرہش یشراق هنغلق وج كاص لها

 یستربا رازسنارف « راشملکج قرایالک ۲ یرلکج ر
 طقف . یدزراسشلوا لخاد هراح الب وپ نا

 ہدلاح رب لطعم یا چاق رب یرانا یاضبف كل ر
 ہدینماظ تا و ماظن كودرا تلاطعوب ء شهار

 : یدشلا رادههخر

 هرب زا <: یشجاتافو یناطلس رصم هدانئا و

 كتکلم ردق هحناک هاشناروت لغوا ناولو یسلاو "

 هدهرصو .یدشل اهدهع رد نیدلارخف ربمایتسهعفاده

 ہللا یراروینهس ریلکنا هدادما وق کی . یدشلک هیدادما هوق هدهسلص لا
 توق هلتروص و بلص لها .یدنرابع ندنسودرا كستوفلآ یثدراق كسولنس
 یادراقكنس ونس ءشقمبا ہرک اذماکرح كجهلدیا ارجا ارکوص ندکدلیاسک |

 وب طقف .یدشللا حیجرت یموروب هنیرزوا (ءرماف) ہیورغوط ندورغوط رەبور ۱

1 

۱ 

 که دنن هر وصتم ہلا (طامد )< شلدیا ارجا هدروص ر یطب تباغ شیوروپ ۱

 .یدشعولوا عطق هديا رب ماع هفاسم "

 ۱6 1 دلج «یعومت خرا «قیفر دما



 یوم رام ٤۸

 | مالا وط ودرار مظتنم هدافمس ال اب ندکلکشوکو یاطلس رصم ء5 یدشلدبا ارحا

 ۱ ور انس هدر ۳ 5 ر ءشلوا قفوم

 ۱ ۱ ھو لباقم ه(طاسد) و دیک رصم . یدشمالشاب سج هرز

 ۱ دصقمكبلص لها .یدشلنا در هدیلکتو ژاله هدهسیا شلوا یضار هکمریو

 | یراناضف نلک هلوصح هنس ره كلين رانوہ طقف ؛یدکشا ہرصاحم ی(هروصنم)
 ۱۳تسرخ ۸ شعا ناضیف لین هنس وا قيقا فا . یدراشمالآ ءرابتعا رظن چیده
 ا ئو رامالسا .یدشلاق هدنسانروا یرلوص كان یکه طا رب اتداع یهاکودرا

 ۱ راتب ندقلحا یسهلح « نایک + ی راتعحر طخ رلنانسرخ هدافتسالاپ

 ۱ .E ےنہرامتک بوانکح هززوا كمنا كرت ی( طایھد) ارکوص ندقدقارب
 هدهاعم رپ هدنش یاطلس رصم هللا قیردهرف روطارعا هداناو .یدراشعا ۰ ۲ ۱

 .یدشلدیا نات ہدەاتسود تاسانم ۳ یدنولوا

 اک را ناصت ا( سدق ) یراهلاوش زسنارف ارکوص ندنتکرح كه ردهرف
 !اقشو رابرح ینللارق سدق هنس شبنوا مام .یدراشّا نایصع هدنهلع رارومأم

 | ا رامال-ایشراق هفعضو یرلکدرتس وکه دق رش كرانامتسرخ ,یدشملصراص ہلراتو

 اطادتماردق هیهرزاو ہیروس هدانئا وہ طقف ؛یدلباق یراممِا هدلآ راتقفوم كو وب

 | تیام ۰ یدراشلوا فعض راجود هلراتوادعو راتباقر هدیراتموکح مالسا ندیا
 نابتسرخ«شمصاب نیزسنآ ی(سدق) یسودرا ءلروترب ناک ندمزراوخ ہد
 ۱ .یدشلبا بولفم هدنراوج (هزغ) یتسودرا

 | ینیدارغوا هراس ولغم و هدقرش ِبیلص لها

 ۱ ,احور سلجم (نؤل) ناسونا ید رد ہد رص

 !6(سدق) «شءد و رارق هنسالنولوب هرزوا تلاسمو ملّضنردق هنس ترد هدنسب
 | طقف .یدشمهتسیا كَعا لیکشت یرفس بیلص لهار كوو نوجما كما دادرتسا

 ۱ :یدلوفشم ہلراەبراحم نلک هعوقو ہدننی روطارپعا هل ءابلاتباو اینالآ هدانما وب
 ۱8 یدشلا ارجا یو نس یلارق هسنارف قبلا ةيواع کیا كوص ندیس و

 . .یدشقبا كيرشت هبهییلص ةبراح هدنک اه یلارق جمورو هاب اذک

 تیلص لا یک رر یکم



 ۷ یجیب ات ك هيملص تاب راحم ؛ تیلص لها هدرهع یجنج وا نوا

 (یینیردآ ) راهلفاقوب .یدکصندرا راحام ہلیارانامآ ىمەسىلصەب راع ۱۲۱۷ ۰ 8
 تکرح ًاهجوتم ہی( اکع) كرەنیب هرایک ند ( وطالاس ) ناک هدناحاس یزکو
 اخ وغلب | یرانانتشرخ هبروس داناو ر رپ ہد(اکع) هدعب .یدراشللا

 نلک نداسالآ هتیرایدنک ارکوص تدم رب ء:ئیدراشمەمووک شدا هقشاب ندا

 هدزبکترو تدم هنسرب ردق هجنلک هارو طقف «راشعا قاحتلا هدیراناملا لا '
 .یدراشلا ارجا راه را
 .یدا ییاطلس رصم «رادمکح یلتوق كا هدنحمآ هممالسا تاموکح ہدانلا وہ 1

 لها .یدک ع ندرلرکسع انشآ هبرح « ندر لکو ام به یرکسع كتناطلس ر

 .یدقجالوا روح هفمشاغوا تدم نوزوا یشراق مرا رگ وسج و

 قیوشت هک غا ضرمت هرصم الوا یلص لها «راناتسرخ. یهدسدقم ضرا ۱

 .یدشلدیا جارخا هیءرق هد(طابمد) بیلص لها نوتوب نوخ ا كلر ید اک
 وا هعقادم هللا هلوقرپ كوبون شلدبا اشا هنسان روا لرو طح جوا ء(طاسد ) "

 یرلکءرید كنه یکیا كردبا اشنا جرب رب باشخا هیارو رنک . یدیا هدقمول ر

 ندقاحا یی اہا و ہرضاسحم _یرہش لر هقبح هب هل وف ندارو « راشع وف هتسهرا

 ) هک هدهحرد وا. یدشلا ماود تدم نوزوا هرصاحم . یدرلدلا روح هہملست ۱

 هداب ز ك هدنروص# اذک .یدعلوا فلت ندیراس ضم یر ہدنلا كن رصاح ٰ

 ی رلکدهتسسا كمود یرک هلو لها ء قاطلس رصم یتح <« هک یدنقص "

 كلام هدنفللارق سدت هللا ییلص قیقح كناسع ترضح هنیرایدنک هدریدق |
 لک و كاباب طقو . یک تم یغیدلوا یضار وم ینس٭ەفاک كزاش ینیدلوا ۱

 فا نسهفیظو قلنادناموق شاب كباص لعا هدءهرص و الو ندنرایهار لر ا
 ۔وص ناقصاب ی(طابمد) بیاص لها تیاہن .یدشلا در ینلکت وہ هلنهج ییدلیا

 رانایلاڈبا .ىدشملا هدلآ مانغ ردقنوتلآ 4۰۰۰۰۰ ءشمِا امغب یرهش «شلآ هلت
 ہذلاح را نخ كنیراترات هلرصم یتسارو یک یرلکدشل رب لاحرد ۰( طاسد) ۱

 .یدراشم تک |)

 و . یدشلا لصاح رفا ر كوو هدایوروا یتقفوم و كسلص لها

 «راشهرتسوک یراوزرا كا ەباخت ی(سدق) رامالسا ءشلک ہلوصحہدەدق رش وتا
 هلتساطب هچردوا تکرح وہ طقف . یدراشمئالرضاح هیالبتسا یرصم هدراناتسرخ ||



 یوم خیرات ٦

 3 ع

 ہهیراحم ر ہدنکوا راز وس اپ لها ہدەحش . یدعلوا لکسشم كب هرصاح

 اهلا یر وص یلهزحعم كم ترضح ہللا یغاریاب كروطاربعا کردیا ارجا

 | . ىدرلشملا طض هلبا موج ق(هیذرطنطسف) ارک وص نوک چاق رب « راشلوا قفوم

 ۱ طض هن یرهش هدلاح یراکدلدبا عنم ندنفرط یرلنادناموف ء بلص لها

 ۱ . ید رلشعا قارحاو

 | ر ندکعا طض ی ( سدو ) ناسوسا یجنحوا 7 -: ۱ ۰ اک 0 ۰ ۰
 1 ا ا یک اد ےس

 لها ر راھگن ہد ۳ .یدثمەمِكز او ولرد ا :

 ۱ لرو بلص «هلس هراساح یتح «هسردیا وز را مکه «شعاسما یرفس بلص

 ۱ تیلافورفظ ندقح بانح ءقحالسا نا رب بدہدم تیاغ هتفهره .یدشعا صا

 /[قترا كتيمالسا ءراروہنولوب ہدنازواحت هدنقح مرک | لوسررانوب .یدکج هلیدیاینمت
 ۱ .یدرارومتسیا كما نیقلت هقلخ ینغیدشالقای یرانوک كوص

 | یلارق ناتسراحم ءناژ یل ارق هرتلکنا :یدشعا كارتشا لارق چوا ہیەبراحم وہ

 ۱ كرادمکح چواو .قیردهرف یجنکیا یل ارق ابلبحسو یروطارپعا اینالآ ءیشاردنا

 ۱ نولو هدنسد اح ور سلح ( نارطال ) نلیدا دقع هنس وا .یدعلات 4ں انب ہدیجوا

 . یدشلریدشالرارف یراّعا تکرح ہد۱۲۱۷ ند(دشر) ہللا (اننسم) كساصلها

 هدرابهار ءراقج هاب د رحایو برج ر و ےس هرس چوا ما راهملا وش همای ندو

 ا یلارف هرتلکنا ہللا هدانئاو :یدرلکج هدا هیدأت یترب ہدیمرکی كنیزازیلک
 ا ۶ ناتمسراحم ندرلنو . یدنشلاق رصحنم هرفس کیا تاکرح نوتوہ « شما

 ۱ ۱ ۰ یدرلشلا تک رخ رم وص هت نوا ہدقلردمرف ینکیا روطاربعا <« ۷

 ۱ نەآ یلمودناو هروک هتاور یدک 4۶ و و هداناو هد (یسهبدیاص هب راحم رلقح وج )

 | یکیدلردنوک ندنفرط قح بانج نوجما قمراتروق یسدق كنسیدنک نابوچ رب جنک هدنمسا

 ) رب ولوروا ہلرایلاخ یفارطا « نەت . یدشللا قاحتلا هدرلن ون ,هدرلنبداق و رلهلمع راولیوک
 رجات کیا ہدایلیسرام طقف .یدشتا تکرح هلایشک ۲۰۰۰۰ هدلاح یغیدلوا ھدنجسا هارآ

 ۱ در هرو وکه رصم هدعب «رلش |لافغایرلن و كردن ادعو یع راکچ هرو وکر دق هب هه روس ین ولی دنک

 ۱ دقامتم گرلز و هد۱۲ ۲۹ ییردهرف یجنکیا هروک هتاور . یدرلشعاص هدنماقم زیا

 و شا نوا هدیسودرا قحوح ر ردید هداشالآ ۳ ۰ یدشلا صالخ ند راسا

 ۱ ندنفرط سویقسب ہدارو «شلک ه(دن ر) نوجما كمني هب یک هدلاح ینیدلوا هدنسهرادا كف وح

 ۱ ٭٠یدرلغ!وا فلت ندلکە انالآ یدلوت «هدهسراشمهتسیا كع و د هن رلتکلعارکوص .یدشلدیافیقوت



 ۱ 8 ی بو
 ٤ یجب اتت ك هیبیلص تابراحم ءبیلص لها هدرصع یجنچ وا نوا 1

 ا
 یتک اعو ذوق كناباذ یکچ دبا كرا ركع د٭٢ قا ۲

 ہدافتسالاب ندتصر ف و ولودناد ەۓیرزوا كنو ,یدثلادعو یکم ردتسا قیدصت |

 تکرح و هجرکف كنولودناد . یدشمهلکوروس هتنرزوا هبنطتطسق یلص لها
 قلت هللا یدیقال رظن یتکرح وب اپ . یدقجالوا یعغنالشاب كنهبیلص برام
 هباسیلکو هقح بانج لرالسنازب زکلای «شعا

 كا نیبعت یتازاحم لراتیانج یرلکدهلشبا یشداق 1

 لکم هلیوس یتتیدالوا دودعم ندنسهفظو .ثكسلص لو
 ه (هینیطنطسق) بلص لها ہدمرصوب .یدشملا افتکا

1 

 ۳2.۵ هدنتسم تسویپسکلآ روطارپعا .یدشلدیا جارخآ

 هک رکلا ربش « رویتولوب رارکسع لترجاو را
 هلا ا هصاخ نیقشىل ا هب ه را نلسند غنارو ۱

 (هزب) نرهلسب تمهوصخ یر نده وا هرایلکیدنو

 یجنح وا . یدروسولوا ی ندنفرط یرارحا

 ندءرصاحرب ندیا ماود نوک چوانوا ,سوبیسکل ٍ

 قرالیراقح. ندسحم قاسیا « شما رارف | رکو وص

 روطارعا یا لا سرشخآ شی
 هسلص لها سوسسکلا طقف . یدشعولوا نالعا

 هنرایدنک < شهامات وط هد وننکیا دردعو ییدتا |

 یفنص ناهر هد < شملرهر و گرام ۰۵۰ 4

 رایلسنازب یتح . یدشلوا قفوم ہنملیق عات هی |
 هني رایدنکه لمان سوبیسکلا یجنشب ءراشعالقایا الما |
 ردق هنو زکس هسلص لها دروطارتعا وب . "ی بصن روطارعار یل

 دشطظا فیلکت ی رلامقبح ندرهش

 ۔راشمالشاب هنناکرح ہرصاحم ندکی "070 و هفلکت و بلص لها . ۲

 .یدروکح یتفشص ندقازرا ودرا « روشالقای شق ہدمرص و .6۱۲۰۲۳) ید

 تہ و هوا یدیا درا ناسا تلخ یر نوا تی ا
 ین کیا وہ طقف . یدک ققح ناه کج هلبدیا عطق كس راتهحر طخ هدنعوقو |



 یوم خیرات ا

 راللبو ندنراروسنهس اناساش « هک یدراشمتک هکمهتسیا امنا ود ندنسوتانس كيدنو
 ۱ رز وا نمی و یاس كبدنو . یدروہنولوب ہد اہم رلد وہ هدنوود

 1 با جا نومأت یتس+شاعاو له كتهداس ۲۷ ۰ + ۰ ۰ و نسا ٩۰ ۰ ۰ « هلاوش ۶ 6۰ ۰

 |لباقم اکوب هدسلص لها . یدشمریدتا هلارتشا رهلاق ردق ۵۰ هجمرا ءرفسو

 ۸٢ص لها كئانغ كج هلبدبا هدلآ هدرفس یانئا ءراشمربو قرام ۰

 ۳ وب لس لما ۰ یدراشمریدشالرارق یتسلدیا مسق هدنتس راطید و هلا
 ۱۲ تا ناغآ یانو ندراسلر تومهن ترادتک نوح ا
 ۱۳ دنو .یدشلا باج یتتعرح كرارعاش هلبا ینانج ولع « كراەیلاوش هلبا یتعاحش
 . یدروسدنا ادناموق ولودناد نانولوب هدنراشاپ ناسقط رانامز وا « هدهراملکی

 ۱ كرفس .یدکظا ضرعت ہدرضم هرامالسا <« یدصقم هناکب كسالص لها

 | لها . یدراو یسهداعلا قوف عفانم كکيدو هدنسارحا ندرزوا .4k) طاطس)

 | هدأت الماک یهراب یرلکجهریو هکیدنو طقف . یدراشعالبوط هد(كيدنو) ِبیلص
 | هتناسح كکیدن و نوجماقرام ۰ یئاتم ؛یسولانس كم دن ون وجحما یرلکدم دبا

 ك۰ ا کت و دق لها یس داها طرش یراغا راج
 ردا رادهتکسس یتراجت هدنرللحاس قیتابیردا یتموکح كيدو هنیرزوا كنو
 ۱۳ ا[ يد عمرك هاررب ینلص لها نوعا ہرضاح یرہک (اداز)
 ۱ -وفآ ارك قفار عزواح هرهش رب ناشسرخ زالآ سلا رخ

 ۱ ۱۳۰ ۳ هح] وا قف وم هعرض ی(اراز) بلص لها ط29 . یدشلا ا هلزور

 چہ شلدیازوروفا هلو كسلص لها ءشا زوروفآ ٰیرایلکیدنو زکلای اپا

 . یدخلا وقع E یرالنا قرهس راقمح هلا سس هنیرامتک هلق

 أ .ua یدیا امرف م ]انسا یارس هدهنطنط-ف هداشا و

 | یدیوا یرازوک شلدہاطاقسا ندتموکح ندنفرط وک یحنحوا ءقاسیا
 ۱ ۱ رخ الاب شوتکلا . یدشملدا سح راز هلا یک لغوا « شل

 ۱۳و لارت انا اون ندا القا )٩۷۰۸( ردنا رت ند
 لا همانهسصوت رب نوجا بیلسص لها « شا بلط دادما ندسایف یسهتشنا
 منجوا ,شمشل رب هللا بیلصلها هدنک وا (اراز) سویسکل | . یدشلوا قفوم

 تک ۲ نر يدا ماننا تنطلس تخم یردئا صغ كسوبنعاآ

 1 وا ۰

۱ 



 یجلاس كن هبیلص تاب راحم «تیلص لها هد رصع یجنچ وا نوا

(Y1N) 

 یلدا € یو و ناد یا ن ی لقا یندد ۱
 «ناسوسا . یدشلا دع هفظو رب مهم نوجا ی 7 ۳ ۱

 ینسهناکلام كنا هلتهج یراق دلوادودعم ندی رامہات كناسعترضحرارادمکح نون وب
 ولو هدب ف4 ءردہبا احا یرلمرتس 5 تربع هحرد كوص نوجا كعا حتف

 ہراتکلم كيلوتاق نوتوب نوجما قیوشت یقلخ هبهسلص هبراحم «ناسونا . یدروش
 زھجت یبلص لها هدهبنابهر فونص هقشاب ندنوب . یدسشمردنوک رارومام
 . ی-.فمالشاپ هقمالیوط هده رلاسلک «هکمرو یار «دقزف كرم نوک
 هب رام نوحما یرلفدلوا لوغشم هل راب رح یدنک به رلرادنکج اس و

 ود قلوف ندنوامطخ زسنارف هدءوص و طقف :یدراتسشمهمهدیا دا
 5 لر رظ تام وار زا ء4 ی دشم ر دنایوا شهاوخو تربغ رب هجرد وا هدنلاها یو |
 اینابماٹ یتح ۰ یددلوا قدوم هک عیرو باص هل شک ۰ ماع هدف .آ

 لاذ كنهسنارف ہلئروص و « شما قیوسشت هبهسسلص ُهبراحم هدی راتنوق اووابو |

 ودرا .یدشمرتک هدوجو ودرا رب .تکرع ندراهلاوشو نهار هدنس 8
 هباعانود رب نوجا كمتک ردق هسدقم ضرا ارکوص ندقدنالپوط ہللدوسص و |

 تاذ یتلآ ندنراجا نوج ا قمریدلاق ندانروا حاتحا و .یدشلوا لصاح موز



 یرمع خیرات ٢

 شاوا ر روح کوا ه هسارف بس وا سلف روس ندن- ه راح اکے

 ! 8 و راشیر ,یدشل انعهراشیررت نیا ہما ضرم1ەنبر چسهندن- هناکل ام طقف
 ۱ رارق هکموروب هسرزوا (سدف) تیام . یدشعا بئاغ تقو ہلرارفس كفت قافوا

  داشیر.یدشاوا امرفمکح رلقوغوصو رارومنای «شج لولح شبق نامز ییدریو

 ۱ هتسهناکلام قراشالزوا ہللا ی ارق هسنارف كناژ یثدراق «نامز ییدلک ہی(اکع)

 0 حالص هدانا ول . یدشلا تدوع ه هسا رف لاتنزدو ءشلا رخ قکدتسا ضرعت

 ۱ .(۱۱۹۳) ییا تابح لر <« قراقار رفطو ناش هال رب دیدم ین وبا

 ۱ یهدن رالحاس ه روس رلن اتسرخ ؛بیلص لها و 5 ندا شرک رعب ندایلاتا و یه

 ۱ یافو كنبرناه یجنتلآ روطاربیا طقف ۰ (۱۱۹۷) ىدشملا لیہست یترلامآ الماك یرارهش
 | هدرصع ینکنآ نوا . یدش)ق هدنلآ رلمالسا (سدق) نامز وا «شملیغاط هدرلن و هن رزوا

 | یراکدتآ حتف ہدلخاد ءرلنایتسرخ .یدشطا قوم لا 2 ےک اح جاو ید رش اش سار

 | رصحنم ه (هکینف) فرص یغللارت سدق .یدرلشءایتآ ورغوط هرالحاس «رلشمراقیچ ندلآ یرر

 ۳ هارو یترارتسانم راهلاتیسوه هلماراهملسمات شا لیکشت یسهرادا زکر ء(اکع) «یدشلاق
 ۰ یدشمرک هرادا د را دمکح 51 یکدلسنرب هک اطنآ هلا یغلتن وق لبا ط .یدرلشع | لش

 | نابتسرخ ترد سات ہدقرش هدرصع نکا ٠۳0|١ نا ا
 ۱ ا وف ەتىش ائ تموکح یی یا هدب رع رلنایتسرخ لباقم اکو تا لزنت هن کیا یموکح

 ندنفرط نو هل یجنکیا ندرلسن رب ینمرآ هدایکیلیک هلا یفللارق سیربق :هدرلنا :یدرلشاوا

 ۱ ۱ ادا كرهلب دنا طض ندنفرط یراھ یجنتل ا قالارق و .یدنا قللارق قافوا نانولوا ہرادا

 ۴ اب رع «هنراهتوا كننرلغاط سوروط یتیک اح و ذوفن نوا ,یدشلدبا عیدو : هنوتهل یسەر

 کا ندابوروا وص .ىدشإلا عیسو ردق هنس رالحاس تارف اقرش هتندودح ایلیفما

 هتماعز ی رهناکلام وەك عبا ین ماسور ینمرا «شمر دشل رب 7 هرارمشوهرا و اش كريات جاو

 شا لوبق قنیناوقو نا و امغر هن را صا ف ماوع هل | یننص نابهر .ٰیدشطا لب وخم

 ۲ ناتسنمرا هد(سوسرط) كرهردنوک ليکو ر ایا هدعب ,یدشمتهناط یذوف نایاب ہنسەعت

 ۴ و . یدشعا E یغللارق ناتسنمرا كوچوک رب کی هلتروص و «شمر دیک جات هنلا رق

 اتداع قللارق « شتا لکشت یننص رابک زسنارف هدر هدنقوف كنملاها نالاق ینمرا «هدقللارف

 ۱ .یدشلا باستکا یتیهام یموکح قنارف



 ا ا ہجوم ھفیھج ےک ےس ۱ث ےن

 ااف

 فہ ۱ دا و ا و یس اا ف

1 

۱ 

۱ 

 ٤١ تیلص لها هد رهع یجنکیآ نوا ۰ ی راک۔اکب قنارف هدو رش

 ۱ وب ندقدلا یتس رای كسرارب ندیلاها . ىدا طض یهطآ هدنحا نوک ] 1

 .یدشمردشل ر هظفاحم رک اسعهراهءاقنوتوب «شمتغاط هدنهاقب تماعز هنرهلاوش :

 یبا بیلص لها نانالبوط هب لا وح و ءنامز یراکدلک هبه روس لارو یبا

 لوغشم هلیسهرصاحم (اکع) یر, ندەنس

 هاووا بلص لها . یدرارونولو

 هرصاحهلق دنخرب یرہش ءرلشعالبوط
 . یدراروہدیا هقولبآ هلرلیک یایلو
 هلسودرا «ینویا نیدلاحالص هدانا وب

 هبر «شاک هفمراتروق ی(اکع) ربارب
 حالص . یدشمروق هاکودرا هدنرانک
 ماود هاراحم هلا نروصحم « نیدلا

 ندرلننجر کوک نوا كو ءروہدا

 مالسا هرص ہرا .یدرویلپا هدافتسا

 هفش وص هربحدو قاررا هرهش یر

 . یدرولوا قفوم

 نایرج ضا كب یس ەر صاح اکع

 رک ندادلاتیا باص لها .یدروسدیآ

 چودا تاق ش رن یرلکد

 و رامالسا ءرلشملوا قفوم هنساشناہل وف

 كشف ارک وص .یدرلشقاب ہد یراهلوق

 ضرب كلهم هدهاکودرا یرارومعای
 تلف را رسنارف تیام .یدشلواپس هر وهظ یراس

 راشیر یهرو نالسرآ

 اس وا ہدرلن اما | «هلبا تس وک وا ب

 نارا درا کیم ذو ا ر ندیا ماودهنسکیا «رلشلکر ارب هلبا دلوب ون هل قود
 راشر یدئم در ی پشو ناشدلراشپر یرله راح اکع .یدراشلوا ماسترارکسع

 نیدلاحالص هنیرزوا كنو .یدشمالاقیلاخ ندنسارجا ماظم نامز ییدرک هب(اکع)

 *م هجا ازا ی ہلاکت :حاص یراق هراشیر یوبآ ۱

 .یدشلوا لصاح هکراتم 7

 هد فرط ییا هلروص و ء ش



 یوم خیرات ٤٤

 : یدراشملربآ هلوق یبا هدارو بلص لها . یدراشلک هنکوا (هینوق) قرالاق

 ا كروطاربعا یرکید « شلوا لخاد قرایالروز یراوبہاق كرہش یر ندرللوف

  یرلکروت قراربغاب هد ء!امرفمکح یسع !بلاغ یسع» : هدلاح یغیدلوا هدننیعم

 ا ہدرہشردق نوک چاقرب بلص لها .یدئعاروح کملکح یزک+

 ۱ طقف . یدراشلوا لصاو هبهبروس راس در ول اطاٹنوروط اڑکوس
 ۱ درهم <« شمهتسا قعاقس اول ند دن ثع دیا رہ قاردهرف ماشقآ نا

 ۱ ناشیر «برطضم و دسو رانالآ نامز وا . یدشلوا وحم قرالباق هتستنقا

 ۱ یراس هداروا كردک انک اطتآ) هدیمسق رب ؛راشفش هراک یمتسقرب ءراملوا
 ۱ .(۱۱۹۰) یدراشلوا فلت ندکلهتسخ

 ۱)نایاشاب ناپ هخ هلی رکیدکی «هددرص یراقدنالرضاح هنیراهبراح بلص رانالآ
 اغ راع هدتکلع یبا ره كردیا قافتا ہدنہلع رامالسا یرللارق هرتلکنا و هسنارف
 تک یه هرزوا قعاباق فراصم كح هل دبایتح .(۱۱۸۸) یدرلش ا نالعا هسلاص

 | ینمان ( یرشع نیدلاحالص ) اکو « راشمتبا فیلکت یتسمریو یرشع ندنتادراو
 لو لارق کیا ارکوص ندقدنولوا لاک | هلتروص وب راقلرضاح . یدراشمرو
 0 . یدرلشلو وف

 | یناو زکد كردیا رظن فرص ندوب هرق رفس وہ رازہلک زا هللا رازسنارف

 ۱ r «شمن ند(هونح) تک یا تلف یارف هسئارف .یدرلشعا رابتخا

 رظن ہرابنجا و رانایلاتیا .یدشمشلر ودرا ییارم ہدانیسم «شمع ندابلاتباو
 هسرزوا كنو ے شا افوغ ہلزیلکنا ر یر ندنرلجحما . یدراشخاب ہللرفن

 | هتسیدنک قالوط ندنراسج ییدرتسوک هدانناو یتح ء شما امغی یب(انیسم) راشیر

 ۱ هحبازیک هنلارق الیحس ء بیل هدهرص و .یدشارو یقل رو نالسرا (

 ۱ دع و .۸0 ےن یشراق ہرازیلکذا هدساحا قراز ای توتکم

 ۱ ۱۱۹۱ ۰ یدرلشمهل رلیا هشوک ود هشوک ود ہلیربرب راودرا شیق نونو .یدشملا
 یا رازبلکنا نلک هرص یرلشس «رلشلک ہیەیروس رازسنارف ہدنراہب كليا یسهنس

 ادا ی( سارق ) نامز وا ي الا هن رالحاس (سیربف) ہلیلدش كراکزور

 هلآ لاحرد راشیر . یدشمریدتیا امغی یرلیق نلکنا سونهنموق قاسيا ندیا
 تک اا ترزو یرکسع یئاڑب لدا همفادم لحاس ءنثمفخ



 ۳۹ تیلص لها هد رصع یکتا نوا < یراکلکب قنارف هدقرش

 زاملجا ربلحا رلکیدک هدنرزوا یراراود كرہش . یدشعا هرصاحم هدی( سدو) ۱

 ۰۱۰ رلککرا لباقء اکوو قما ا: یرللام « راشلوا ملست لاحرد رانایتسرخآ

 هدعاسم هغمقح ندرهش هرزوا كمر و یو ۳۰۰۰۰ ارقف نونو ء۵٥ راس داق 0

 . ید را دوا فا هدنحمایاشی رب و تاافسرلنالواقف وم هفمقح ندسدف . یدرلش)آ ۱

 نونو نامز یشیدلوا لحاد هسدق ہل۔سودرا نامرھفو رفظم «نردلا حالص ۱ ٰ

 .یدشمردتباربطعت ہلیراوص لوک ورلر وخ یراعماح «شمریدقس یراناجو یرابیلص "
 ناذا هنب یدمش هدرلر وہ نالوا دهاش هشواع و لضف كرمع بانج رانامز و |

 هنیرداح بقاعتم یتسلاغ یلناشو قالراپوب نیدلاحالص .یدشمالشاب هغع وقوا ید

 «روسیدیا لوق هلعضاوت لاک یرایحترایز «شمریدجآ ین راوباق نوتو ءشمروطوا
 هلوصح رو رسر لوبو هدماللسا اع یطبض كسرو .یدروس ر وراه دهرادتمف هرثنا

 ۱ .یدشمالشبقل | هللا قوش لاک یسلق هصعت و م كقح یک سس .یدشم رز

 لوو یراناتسرخ یدادرتسا ندنفرط رامالسا كسدف

 نونو نو روا یجنح وا باب ۰ TR هتشهد ر ۳ لق یک

 قیوشت یرلنا نوجما كعا هراس هدنهلع رلمالسا ء مزاب رلبوتکم هرلسنر

 - الوا لخاد هسلص لها < شما صا رلتاحانم «رلزیهر یعومع اوم :یدولآ

 چوا هبیلص لها رفسو .یدشلبا نالعا ترافک نوجما یراهانک نوتوب راق
 . یدبا یرارادمکح ءرٹلکذا و هسنارف «اسالآ :هدرلنا .یدشلا كارتشا رادمکح

 ینسهلج «شمالپوط هد(سنایام) یلاحر نالآ نوتوہ سوریراب قیردهرف هدایناملآ آ
 - هلغ نرو تددسهراتک الف هدنرفس كدارنوق ے.یدشلا توعدەیەدیلصةب راح '

 عنم یرالوا لخاد هیودرا كرانایلوا یورت قرام شب لقاال نوجما ںاتج اندک

 كسلصلها كلیا هدلاح ینیدلوا هدننوق یشک ۱۰۰۰۰۰ یسودرانالآ .یدشلدیا

 هدزواقلوا هدنتسم كنادناموق رب هعطق ره «شعا تکرح ندلو ییدتبا بقعا

 ناوید هدر, هجشریا هرزوا قلوا بک ندروینهس ٩۰ « شمل ربا هبیشک زویشپ
 < راشلوا روح هه راح هلرابلسنازبب الوا تلص لها .یدشعولوا لکشت برح ا

 رایوک ناشیرب و بارخ كرديا هلأ راك نوجا كمك ی زافو ہعلق قانج تیاه
 ندنواوقازراارکوص نامزرب زا طقف .یدراشلوا لخاد هیلوطانآ «هدنساتروا

 باس ندنراضرمت كنیرایراوس روت « راشمنا بئاف یبرارک راب نوتوہ «هورحم

۱ 
۱ 
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 رلبھار ہداطسو نورق

 اوا وا یثلسم (روص)و

 یوم جرات

 منا س 9 كوو هدننام رهف یلناش ثكتمالسا

 وا نالعا داهج یشراق هرانانسرح هدرصمو

 | التسا یتللارف سدق ہدنجما نان 3: شعول
 .(۱۱۸۷) یدشلدبا ہرصاحم هیربط و

 | ءاکودرا هدسنفرط تبع دلرهش راناشسرخ

 هتاور « ینوق كتسودرا نانسرخ .یدرلشمروف

 کر ندهداس ۱۸۰ ۰ ۰ و هملاوش ۲۷ ۰ ۰ + رکا

 تباہن .یدراشمرتسوکددرت نوجما ہبراحم رانادنام ۱
 ردو ہں ہاکوا ءشلرو رارف هب هی رام حابص 27 ۔یک

 راس رخ ارک وص 6 شملشد راح ہل رلمالسا

 .یدراشملکح هنس هرب (نیططخ) « باس و تولغم

 6 راشع | یغاشا ندراەس كرەربتک ہلاح ۳4 باس

 ا ینللارق سدق قترا . ید رانا ماقتنا

 ۱ رزوا در باوج و نیدلاحالص . ىد
 ۱ ربدلوا هللا یون ەر نردتا ضرعت هناوراک < هرس و

 | بروس «. ررزطا نوتو نامر وا .یدشما نامی هکم

 یو Sever ۔

 سس سس سس سس

 ۱ 6 هک ی دا قاحمص ردق وا اوه . دنا

 ۱ رل شمر دش و وط یرلتواو یرلسلاح نامز وا

 ۱ تو ورک 4ا 6 راشم روح ی رافارطا

 | نیدلا حالص .ىدشمك هنيلأ كنيدلا حالص
 | - دودبح ناوراک ء شمربتک هنيو, یی کیدشیا
 1 فلت ہا یدسنک یولهر ندا ارحا یضل

 ۱  مادعا ى رهلاوش ناژ نس ہلا راەیلیسمات ) ا
 آ (سدق) « هدنمشا هتفه چاق ر . یدشمر_و ںیدات سرد هراناتسرخ عكرەرردتا

 _ نیدلا حالص . یدراشلوا ملست رارهش نوتو « هرزوا ق

 حس تست

 ۳ س ج موس



 ۵ تیشہ ید ساس و ساس حرم

 ۳۷ بیلص لها هد رصع یجنکیا نوا « ی راکلکب قنارف هدق رش

 ندنرارادرسدرک «ندلارو نامزوا .یدشل ابلط دادما ندنیدلارون ناطلس كرد

 كنہدلارون ناطلس ء رواش . یدشمردنوک ودرا رب هرصم هلسهدناموق هوک رش |

 یتبذاوا ضو رمه کنللت هدا ا کف زا دیو یتاوا راز
 هلسودرا نمم راناتس رخ :نامز وا اک غم ا رو ناف هو 8
 ینکیا هرم یک رش ید راک وا وف و هر رات نو نم هر ی

 نار رفس و طقف . یدشمامالوا قفوم ہدەعفد و ء شا ضرعآ هعفد |

 هرصم ءراشقبا ضرمن هنیراقفتم كلردیاادق یهینادجو تاسح وارد رمهتعفمسح
 ندنرلتناها نوتوہ رفسوب ءرواش .(۱۱۹۸) یدراشلا امغی یرهش نوتوو التسا |

 هسطاف 46 هدهحرد وا . یقینا بلط دادما ندنہدلاروع' ء ناشو سوا

 یراجاص اکس» : كرهردنوک ندنراچاص كنهجوز هنیدلاروت « دضاع یسهفیلخ"
 ماحرتسا یزکعا صالخ ین رایدنک ندنراضرعت كرلکنرف رانبداق مکیدتبا مدقت

 .:یدش د « .رلروس دیا ۱

 .یدشلاقتدم نوزوارفسو طقف «شلرادن وک ہرا رارکت ہوکر یش رفسوا

 كردبا لاغشا یدنک یءاقه ترازو ۶ شعردلوا یرواش «دنسانئا تدم و

 نیدلا حالص ینکی هدننافو كرواش . یدیشلوا یک اح هناکی كرصم هنمان هفللخ

E EESالماک یتکلهفلخ رصم هح دبا تافو ہدەفملخ هداننا و ء شلوافاخ " 

 ندنتافو كنیدلارون ء ارکوص هنس چوا ء نیدلا حالص .(۱۱۷۱) یدشلا وغل
 ینقل ناطلس كردبا طض شاوای شاوای ینسیلاوح ہریزحلاو ہیروس هدافتسالاپ
 ندقرش یراناتسرخ نوجاینیدلوادیرف مدتعاحشو تح ءنیدلاحالص .یدشلآ

 . یدشملس هفظور كوو كا هتسدنک چا درطو عقد

 ۔ردنواوب ہدنسشراق کلپئار كو وب یٍلص لها یروهظ كنہدلا حالص

 یرلنامرھف مالسا روسج ا رلفامتسرخ نشهلر هتراوحو سدق «یدمش .یدشم

 هدنراوج (نولاقسع) راناتسرخ .یدرلرویلیدبا دید ندبونجو ندقرش ندنفرط
 ۔روک تب ولفم رب كووب هدسرق (نادرو) « رلشلوا لئان هتیقفوم رب لومأم ںی

 هدنسانا رارفس ییدلیا ارجا یشراق هنناطلس هبنوق كنیدلا حالص ارکوص ندکد

 ۔امروط تحار ولرد ر هنن مدانلاوو طقف .یدرلشمر وک یزو هکر اتم هعفد ییا

 ضرعت هناوراک ندک هناتسرع ندماش كنبرب ندنراروسهس نانتسرخ .یدرلشم



 ۲ ۱ ۱ یوم رام ۱ ۳۹
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 .لمالوا لصاو هسک هتشاب ندلارق یکیا ہللا یسعطق هبلاوش چاق رپ هنیطسلف ندنسودرا ییا
  ضرعت ه(ماش) لر هشل رب ها یر٭ەلاوش سدق in وس كا هدتوق و . (۱۱۸) یدشم

 و طقف . یدرلشعا ضرعت هنب رهاب كماش لوا كلبا بیلص لها . یدشمرو رارف هكا

 هاوروا كرنب ہن ئ2 رلشمامانبر اب هدهد(مایش) هرز ۱ وا یدورو كودزا نابردنوک ندنفرط كب اتآ 00ص ۱
 . ىدرلشإلا تد وع 2

 ۱ بہ یسەدلص هبراحم كوبوبوب كرالاپوروا ا تم ۳
 وو یدشمالوا رحنم ههحش رب 42 02
 | ندراتک الف زوس تفاط « یلاوتم و یراقدلوا ۹ 1 7

 ۱ 1 و یرافوج رب ء هک یدراشلوا رام هحرد وا فلا تب 1
 | دوخاب و ےتلالافغا كرایلسنازب یرااطخ نوت #7

 . یدراشعا لم هاها كن راناتسرخ قرش

| 
0 

 ےس چی

 ا 3 ۱ ھو ےس ۱ ۳

 یسات ' هددنایتسرم كرف
 ۱ 7 وج

 ۱ ندلارون ناطلس هک یدیا هدانا ینیدلوا راحود

  كردا ماود هننابقفوم ء شلآ ی( هفروا )

 ۱۳۱۱م ندکدتآ دادا دی( ماش)

 ۲ ۰ ىدشملا ضرعآ هتراعفوم یرلبا كنغالارف

  توادع و قاه هده دن رانانسرخ هدهرص وہ

 ۱۱۶ و یدنشمالعاب ےگ هلوصح
 || .یدشلوا اديب هدنن راتنوقورانوراب «رلهحلارقو

 بر یه ندوج وات رخردتهازو
 ۱۳ لهایمهفیلخ هبمطافهدرصم .یدراشمانواضورعم

 ۴ .یدشماشاب لنا تنوکسو حلص اعاد هلیابلص
 ۱ زام ولو رونولوب هدنسوزرا دیدع ردق هرصم یتابقفومو تاحوتف نیدلارو طقف

 یذوفر یظفل «تفالخ هدرصم .یدشلاتسهام لیدبتنوتسب تعضوو لاوحا

 « یعاقم ترازو ندبس و . ید هدنلآ لړرو رادتقاو توق نولو . یدزباح

 دارف ه(ماش) رواش ندرادو «شلاق هو عرانم هد یرلراد رس كنس هفملخ ه.مطاف



 ۳ ۵ بہلص لها ہدرص ء٤ یجنکنا نوا 6 یراکاک قنارف هدو رش

 ہلیتقو ءزلک ریلک هسلجم تاذ یکیا وب ندیا یتیوشت ییلص لها .یدراشما دوجو
 كابا < شملماپ راشبقلآ ندفرطیم یک شدوا هدنسناح ور سلم (نوم رر
 ر, كوو هجرد وا هدنرزوا قلخ یتا وشت كرار نس .یدشلداتئارف یوتکم

 لها یغوج رب ندنراسداق یارس هلبا رونو هلآ هحبلارق « هک ی دشا لصاح ویا

 هد رای وکی خر كەلار تان اف و هساص
 ر هدف رط سه ناه ءهداروب « یکم و :الا ارک وص ندقدنواوب هدنحصا و ظعو |

 -رح كردہا دارا قطن هدنساسلک (ریسا) ۱ یک رم .یدشلدیا لوق یک بع

 ءندراتکالف ینجالوا راجود كناسیلک شٌحا قیوشت یدارنوق یجنحوا یلارفاینام

 هسلص لها ہد ین ی اہا « هدیلارق نامز وا .,یدشلاا ثحم ندننانسحم كسلص لهآ 1

 .یدشلوا قفوم هغمالرضاح رفس ر یب ہللروص و اپ لخاوو

 ۔اہ كودرا یھ < یدنکس ندی رودرا انا او هسنارف « ودرا ندا لکشت هعفد و 1

 ۷۰ اش رار هل ادارفا ابا قوچ رب یر سه نوسولو یلیکو ثاباب هلا لارق هدنش

 بمقعت 7 طخ كييلص لها كلبا هدودرا کیا یه . یدروم دنا کرہ ندەیلاوش

 قرەقیچ هلو هکوا كلا رلنا ۲ . یدکچ هبلب رلبا ندنسلاوح اک ارو هوا < ڭكجەدىا

 . یدرلشلا امغي ی راشوراو هنطنطسق 6 زانشک ندنسیداو انکار ۷ ناریزج) ۱

 «ندلو هصیقا نوجا كمتيك هسدق « هکیدرلشمالشا هغ ناح ردق وا هکعا ه رام قح

 ءرارکسع ناشیر « مظتنم رغود طقف .یدرلشمر دل ۲ هزوک یکرح ندرزوا هوقو قس زا

 ۔ارطا كرلن و ا كالاچو فیفخ كراکرو . یدراشمهمهدیا ارجا شیوروب رب عیرس

 - الوا قفوم 4مقعت یرلنا هلا یرلح السو یرلهرز 91 هسا رەیلاوش ۰ و رک هدف

 ورغوط هلحاس هدلاح رب ناشیر یره ونعم 5 هوق < باتی ندقلزسوص تام . یدراروبق

 * تلافس یغوج رب ندنرلجا هدانا و . یدرلشمهتسیا كمشار هز زسنارف 5 روا « راشلک
 هدهرص ول .یدشمشلر هلرازسنارف هداروا دلرهلک ه (قسزا) یمسق ر < شل وا و ندعاتمو

 نآ ر یرازسنارف « لهتوناعا روطاربعا . یدشلک زونه ندەینیطنطسق یبلص لها زسنارف

 هللروص و . شمالوس ی راکدتا طبض یب(هبوق) كرانامآ نوجا قمواص ندنشاب لوا

 . یدشطظلا صالخ ندتک الف رب كوو یخ اپ 1

 ںیم ؛لحخاس نوتا كنها ےس لو نالوا نس ام و أ
 و . یدرلشا فداصت هرللو راط هدنجما لایاق « راشمتنک هللا قیر ط غولنایآ و ریمزا كردہا _

 وضو بیلص لها . یدرلشلوا راچود هنضرعت كراکرو راهیلاوش ندبا باغ ینماظتنا هدانا

 .یدرلشلواقفوم هغلو كجه هغدلوا نوجا دارفا هدارو «رلشلک هن رالحاس (ایلیفماہ) هلر

 لها رلیلسنازب . یدرلشمهتسیا یک ندرلیلسنازب كردنا وزرا كنا بیقمت لو لحاس هدمب

 ۔الوا بکار یمسق ر یئزج نام كرهلاوش هکیدرلشمردنوک یک زآ ردق وا نوجما بیلص

 شهدمو كرلص لها .یدشلوا ناشیرب "الماک كردہا بقعت ینلو هرق یرکید مىق ءشملس

 2 دن شن 01۸۳۳2 شیشوں

 بروم جم و فش یک زر



 یوم خیرا 1 ۳

 | یراییربتفابق .یدک رم ندراروینهس كوبوب ایک ا یراسهر . یدرازونولویزاح
 راہ لاتدسوہ .یدرارک یهرز هملاوش هتیراهقرا .یدبا یرکسع یرای ,یناحور

 ا یوق یراجاخ «ضایب یسهسیلاراهیلمات .یدیاضایب یرلجاخ «هایسیسهسیلا
 ۱ «فنصه .یدیا هابس یرلحاخ « ضاس یبهسلا كضِراەملاوش نوتیوت .یدیا

 ۱ .یدیایک تموکحرب قافوا هلا یرارکسعو ی راماکحیتسا ءیرلەناکلام ءیسەۓیزخ

 و رک . رفسر, نوجا ک5ا اچ ی اتم وک ناتسرخ ماما
 ۱ ات هدنروص رب مالغاص نم وکح و طقف ؛یدشلک یفاک

 ۲ توق بسک هدایز كيهدلخاد هدلاح یرلق دلراقبج ندلحاس رامالسا . یدشمهما
 ۱ Leia ینزآ ك. ككر لب راح ہد رلنایەسیا ران انتسرخ .یدرلشما

 .یدمزالیرلمریتک هدادماّوق نداپوروا نوجا یرلملمهشارب هدنروصر یلساسا

 ٣ .ىدشملا بقعت رارفس قوح رپ اهد ییرفس بلص لها كليا نوجما كلوب

 ۱۳ هقرش هدنلاح رلهمطق قافوا بیلص لها هدنلوا فصن رصع یجنکیا نوا
 اک ا مدراب نوجما ٹر ین راءاحوتف ہراس ریئازف رال
 . مالسا یشراق ہرا نا « شمقبچ مصخ رب روسسج تیاف هتسیشراق كبيیلص لها

 ۱ كیهروس ینزنیدلادامع کبانآ لصوم .یدشلا هعفادم هلتعاحش لاک ینغارب وط

 0 هدیراتموکح ناتسرخ روم ندقدلا هنتل ا یداشا ی رلکب مالسا قوح رب

 ۱ هدلواكلبا نوجما یغیدلوا نفایلا هرلمالسا یغلتوف هفروا .یدشمر و رارق هوم

 ۱ .یدشمافوا ههفروا
 ۳ هلرلمشیراراود «رلشما روهظ هدنسشراق هلرهشهرندرب رلکروت طقف

 ۔ریک ندجایق ییلاهازوتوب ءرلشمربک ندرلکیدک قرهقیب یراروسدءرلشمَا اوه
 هکمردن وک رکسع هنیدادماكنهفروا راتموکح نادتسرخ رکید هدهرصو .یدراشم

 | وقروقرب مظع «تکالف و یرلقدلوا راجود كرلنابتسرخ . یدرلشمامالوا قفوم

 ۱۳ «دانرب نس نالوارهظم هرابتعاو تمرح رب كوو هدیرغ نامزوا .یدشللا لصاح
 یلارق هسنارف ًاتاذ .یدشمرو رارف هنلکشت ودرا رب كوو هدنسهرادا رابہار
 زارق هدواهنسارجا یرفسبلصلها نوجنا ییدروکجابتحا هترافک هدینول یجدب
 ووما« هلبکستت یلص لها هشوزوا .یسهصوت كالا« ارانر نس . یدشمرو
 . تابثا هدسلح لارق هلبا اب «شعولوا دقع سلحرب ہدایلوغروب هتسوا .یدشاوا



 A تیلص لها هد رصع یجنکیا نوا 6 یرلکناکب قنارف هدقرش

 هلاوش چاقرب «هرزوا قلوا هدنتسم (رودناموق)رب «هدهناکلام ره . یدشلوا غلاب

 یسا وب په راهبصف قوچ رب نابیشاط یمان (ناژ نس ) مولا . یدرونولوب
 .یدنرابع ندرل(تالرود:اموق) بوسذم ہراەیلاتیس وه

 ندنفلحمقابهتسخ یراضمب ندراهملاوش «لواندعا تھام لیدم (لاس وه)

 7 هم را هد۱۱۲۳ . یدراشلو تمدخ رب قفاوم هنرافو سی قراناصو

 یشراق ہرامالسا ین رل رایز سدق یسهفطو كنه و .یدشلدیا لسکشت ته _

 «یمننفی كا ءناوردو لارف ۰ یدک | :یقور ہال تا فا 8
 .یدشم روه ران وب یدعم ق هدلح یغیدنولوا اعنا كنہدصم ناماسترضح ندا

 - رو یان (رلیدنعم « راهبلسم ان ) دوخایو (یرلشدراق رقف كسدق) هنس رایدنک ندسسو | :

 یتاداع كنم راهاروطتس ءشمزای همانماظنر قرالآ ٹسہاحیرات و رار نس .یدشلل
 (رامدایز راناژربم «ناهلاوش :اندیا لیکشق نسو .یدشلذیاقسطت دانو
 ندبس وب . یدربنارواط دعاسم كي هراهملعمات اپاپ . یدیا یراد رک داش بهارو _

 یراسنر ابوروا .یدشلاا تاستک | تبهام رب لقتسم «عیاب ه باب وکلا (لما)

 راهده قور هتنراپدنک تم 'یرزکشا ر دق یژاهلاوش ناز رطوا و ۲
 یسەطا سیرفالثم ءیسەناکلام ۱۰۰۰۰ ہدایوروا د(لسا) ز کا .یدرلشم ر و ۱

 ۔ هتسح . یدراو یمهنیزخرب ناکنز «هدهجرد یا نجتاص هنوتلآ )%۰

 ضرا ارکوص اهد راناما . یددودعم ندنتاسسؤم زسئارف به دصم هلبا هناخ

 :یدرامٌغا سسأت هناخهتسخرب هدرلنا ارکوص ندکدلک هلتوفرب قوح اهد هسدقم
 لها 1 یدراو اس صو صحح هن راح رايز نالا هدر یرا ند( لات وه) د

 ۔اوش نا ا١ په ہیاروب ءشلدیا اشنا انب وہ ہدانئا ییدتبا هرصاحم یہ (اکع) بیلص آ٦

 ینکیاروطاربعیا .یدراهملاوش وہ (یراهلاوش نوتىوت) .یدشلدبا لق یراەل ۱

 ہدنراوج (اکع) قرالا نِتاص راەناکلام قوح زب رانوب ہدذسانلا یتماقا كقیردرف

 ,یدراشلا .نتاص یسواش (روفن وا

 هناکب .ید رابع ندنراتشه بهار به ءفلص چوا ندا لکشن هلروص و

 ق هدنرارتسانم(وطسس)ایو(ین ولق)فلص یه .یدیاتعاطا «قل راک «رقف :یراروتسد

 ۔اسؤر رتسانم نایند (لارءژ رتساش) فنصنوئو .یدشعا یسأت هو هماظا
 ینسهفط وهلاوش هدنامز ناعرلءهار .یدرونولواهرادا ندنفرط سلحمرب بک صندنس "
 و دی ایر .A یر aA ید وم نا ہرے و طب قل

 فہ اس یس
re 

 ۱۳ ٩ دلج ؛ یوم را «قیفر دمحا

 iii یس صو ےس ات



 ۱ یوم ران ۳۷

 ۱ رع اپوروا یبونج رلتداع وہ 0-0 ندن رلتداع كن ر همكم اووژروب هد لصف دئاع

 كرل واقو نلسد (زبسآ) ہدرھع یجنح وا نوا .ید رل:داع نا ولوا قطا 8 دص وصح ترا

 ۱ وسو ود اوو رفودوغ ( سدق ) هلستف و كرلن و قیح ۽ شل | قیدصت یسالوا یر و.

 e هوا ہدلاح تققح . یدشلدا ن ظ ین دلوا ران واق نالب زا نامز یمغخی دس لا ند

 ۱ . یدشل ردوا صوصخ نوجا ق قمر درا ینتمیق كر(زسا) هرخ "لا

 دووا لصاو هدلاح رب باتس ندقلنوغروب رلیحرایز نلک هسدق ۱
 ۱ راذہنص اک رکسع

 "ارب یسمو و ء رارشود هتسخ یعوج رپ ندنرلجما . یدرل

 | ۱۰ ء3۹ ارک وص ندح را فلا ندنفرط باص لها سدق . یدرلرملاق هدلاخ

 أ نوجا كعا یوادن یرلهتسخ نک هلو كرهلك هب هرآ نا یاکداز زسنارف

 |. یدشع ولوا لکت تشه رب ید نوجما كلو ..یدرلشما 07 ہناخ هتسخ

 ۲ «رلکج هی یش رب هقشاب ندکعآ و وص «راقجاقاب هارقف هلراهتسخ یساضعا كنه

 ۱۳۳ اع ناتشرخنوتوب اک وص .یف رکعت ک هسنلا اف, اف
 ۱]یسهناخهتسخ (ناژنس) ه هناخ هتسخ ییدتبا سسسأتكتعمج . .یدراقج ایالپ وط هق دص
 اب هتسخ هارو < شمشکد یتهام كنهاخ هتسخ و رک اهد .یدشارب و یا

 |[ راهقدص نوک یه ؛رلک هتسخ ردق ۲۰۰۰ ههناخ هتسخ .یدشفلآ هدرلبهار یجیف

 ۱ تفافلیدس هب هب اخ هتسخ یوا نیدلاحالص ہزوک هتیاور یتح .یدرونولوا عیزوت

 ۱ .یدشهروک تاذلاب ی راهلماعمو تقفش یک دوش راهتسخ ران و ءشمتکا:ااوںیا

 . یدشلرو یمان ( یراهلاتمسوه ناژ نس ) هتسج نانولوا لیکست ہللدوص وب
 ]رب شمای ہری هدلاح یغیدلوا چاخ زر .هدنشاب « هبمالر هدنجوا قایا یرلتمالع

 هدنامز نيع « رلهللاوش نالوا لخاد هتعج و طقف . یدنراع ندنمسر هتسخ

 اکارو . یدبا تراع ندهرکسع لاحر روم هکعا هراحم یشراق هرامالسا

 تعج . یدیا یراقجوح عورمشم ربغ كراسنرپ ہلیا راەیلاوش ناکداز ء رانا آ

 سهاخحالاس كتسمح دوخای و ء قوا كلام هازیهحم ما نوجا قلوا لخاد

 دن هفاک نامه كنم راتماوکح ةروس . یدمزال كمر و هرابر ردق لوص ۰

 ۰ رو هدعاسم هنیرلعا اشنا وآ هدرارهش « وئاش هدرلیوک كراهلاتبسوه ءرلسنرب

 ۱ هربط ہلا یرارهش سلبارطو هک اطنآ رلرب یرلقدروطوا یلشاب یللب .یدرلشم
 ام كرلهلاتیسو» هدنفرط یه نامه كئابو روا . یدیا یدودح رصمو یراوج

 ۱۷۱۹۰۰ ۰یرلهناکلام نوو هدرصع یحنجوا نوا هروک هتناور .یدراو یرلهناکل



 - بیلص لها هدرصع یجنکیا نوا ؛یرلکلکب قنارف ہدقرش

 یک یعای نوسز وبارش رکٹ ءمداب ءریخا ء لاقت روپ هقشاب ندوب . یدراراناص

 ء یراشاق ابا رط نانولوا لاعا فارع کا یف رح یک 8
 . یدراراتاص ہد ینالومعم یک یسەیجاجز تاودا (دوص) '

 یدرارون ولو كلام هنیراقوج رب ندرلیوک ء راەیلاوش ناروطوا هدرلوتاش
 هدیرغ .یدرلرایوص ین رلناوزاک مالسا < راربلا کرو ندنرلولیوک روس رلنوی'

 er یدک هنلاح و ىلجحمازاق اداع ء برح ہدەدق رش یک ییدلوا

 سا ییلاها ءرارایا امغیو بارخ یرارهش « زاردیا موج ہۓیراتکلع مالک

 ہم یدرا مر وملاص هثدال | یناحم هیدف ندنریدنک « راربلا تا

 هدهدفرط کیا ارکوص تدمرب . یدراردبا لتق "الماک ینراربسا مالسا ارک وص

 ۔اصع . یدشھالشاب هغاوا امرف مکح قداع كمهمریوملاص ربسا ندالآ تاج ةیدفآ

 فیلکت نوتلا ۱۰۰۰۰ قرالوا تاج هیدم نوجا قمراتروق یتابح « (۱۱۱۹)

 اهد هسرولوت وقروق هکلب . کی روت و هکیاتا » : ریما هسرزوا كوب . یدشبا

 كراج اوب نلکەنیراتکلم «رابلق رش .یدشمردن وک هکباتآ یربساەےہد «.ررب وهلاضف
 یرانابتسرخ برغنوتو هدننامز نالراش .یدرلشم ربو یمان (كنرف) هنسهفاک ناه

 .یدشلاق ندنامزوا تداعوب نوجما یراقدنالپ وط هدنتلا یعان یفلروطاربعیا قنارف

 قو یترلتداع ۰ یدرانمر ویلوا لقرش نامه ناووژ وها راهلاوش ناروطوا هدقرش ۲
 (تنوف)و (سر) « (لارق) هراروس هس ذذ ا طط کت .یدراردیا هظفااما یا

 ٩ .یدزاربلا ین مان (ربس) او (نوراب) هدراهملا وش ندبا مدراب هرلن و . یدربلب رب و یرلما

 قم تماعز یا تا ہرە کلام كو وہ یکلم و سر هتد ولوا طض تکنمر ا

 یو صا كلکبہرد هللروص و یدرلکب تمدخ ندنرلیدنک لباقم کوب ۰ ردا مسق هدنم

 - ۷ هدرهلاوش نو و یک یفیدلوا تماعز راهاکلام نو وب . یدریایدا قسیبطت هدهدقرش

 . یدرابعغ ندرلع»

 شل زاب چیه ینلاظوو ق قوقح كرأ هبلا هش هلراسا رپ ہد ود هاو یک ینیدلوا هدابوروآ ۱

 تور ندنف رط یرلهمکحم هبلاوش یاس (زمسآ ) رلاوعد نونو . یدشمەلدہا دق ہل واق

 را همکح هدنالاررق سدق تاوذ ضعب ورعوط ہٹ رکوص رصع یجنکیا نوا . یدروولوآ

 زبسآ ) «هعومم بک ندرلتداع و « رلشملآ هملق یرلتداع نانولوا قیبطت ندنفرط

 زرط یبا هد رص وا هد سدو . یدرلشمر و یا (یرلن واق هک سدو ۰ مهلازورهژ رد

 هرهملاوش . یدشلرآ 4مسق یبا یرلنواق "هک هدهعوج ۶ نوجا یغیدلوا دوحوم همك

 ہرااووژرو .یدثحاب ندنقوقح كاکی هرد قع ندرلت داع یراج ہدیرلیارس هہلاوش « صف دئاع



 یوم خیرات ۳

 ندرامود هلتهج یراقدلربا ندنساسلک بغ « راشنال . یدیا ندلاها فذص و
 ناک ندب رغ ندیس و . یدراردیا یسەلماعم هع هرلنا نوجما یرلکدتا تره

 یتحالص و ذوف نولو « راشعا لکفشت ی وافنض كر هدقرش رلکلواق

 | چا ردنا افا یرارذن یسیڑکا كلص لها . یدراشلا رصح هنیرایدنک
 | كرللوب طقف.یدراش | لکشت یتلقا هدقرش ناک دازو هلتهج یراکدنود هی راتکلم

 ۱ . روینهسررپ راهملاوش . یدبا یرلت :ال وا بات هب رکف قعازاق هرایزس کلای ی ران الاقهدق رش

 ۱ كنیراەلاوش بلصلها .ىدراشملا لیکشت ىنفنص اووژروب رارجات «راشلاق ت5

 ِ یدیا یلهسنارف یرلهلاع سنر, نوتو كنهبرو- . یدبا زسنارف یسهفاک نامه

 ۱ ۲ یدعلک هنلاح یمومع ناسا ناه هحزسنارف هدننب رلملب مع ناروطوا هدو رش

 کور رک تراجت هدقرش كناملاتبا .یدبا نابلاتیا یسهفاک نامه هارارچات
 ۱ كسلص لها یتلخ رلرہشوب .یدیاەزیپ وەونج «كب دن و :هدرل:ا هک یدراو یال چ وا

 | تراثام هبروس نوجما كما ء هلارتسشا هدیرابدنک زاع :وط رایوط ین زا رفظم

 ۴ رلنو اا طض یراهعلق هارلسنرب . یدرلشمردنوک یراهنفس برح

 ۲ الا یعداپ كرلنالاتبا رهش رب . یدراشلآ هدترجا ندنرلیدنک «رلشما مدرا
 ٣۶ یرا هدحوا هارهش اضعم نوح ا رانالاتبا نامز ینیدنولوا طض

 هزاغم رب « متخحمر رب « نورف رب « مامح رب ءاسیلک رپ « یشراچ رب «هلحمرب «هرزوا
 .یدربلیدباشخم یتح قعاص بوراقبجایشا هیهرق ندمرو کریو «رونولوا سیسأت
 | سدق .یدرلیردنوک ی او ندابلاتا  «ءرولوا یراح یذوفت كنابلاتبا بہ ہدہملحموب

 هدکلسنرب هک اطنآ هللاینللارق سلبارط «كکیدنو یغوجرب كرارهش یهدنفللارق
 .یدرونولو 08018 كلەونج

 5ک . یدرللاق ضورعم هدندهن اتاذا تکلع یيدتا لافسما كبلص لها

 یتکلم نوئو «راناتسرخ .یدراردیا بارخ یرلیوک یرلیراوس مالسا هنس ره

 | یهدلحاس ای هدیسه نوچیا یراقدالوا قوچ ردق قجاریدلوط هلبا یراسوفت
 ۴ لوح « هدراوئاش یهدنرزوا رلغاط براص هدلخاد دوخایو هدرارهش مکحتسم
  رلاووژرو نایاشاب ہدرارہش . یدرلرروطوا هدتکلم ندا دادتما ردق هنیدودح

 ء كسم « تارا « شاق ء قازرا ندناتسدنه رلنون . یدرارولوا ناکز هلتراجم

 هنیرارجان نولسرابو ایلیسدام ءایلاتبا یرلنا «رلربلآ یاو یشید لیف «یروفاک
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 فرمت لړنایتسرف آ

 ۲ تیاص لها هد ردع یچنکیآ نوا « یراکلکب قنارف هدق رش

 كب كسلص لها ء رلساقر نک و دوا یرلک مالسا ہدەرمص وہ

 ند :رلکبمالسا قهتسبا كمر هلا یا اک وم) هج زا .یدشمارای هنیرلشیا ہدایز

 .یدشعاوفع ند راسا ی رلید: ک هم ربع ها یگددای كناوودو یرہش <ی رب ِ

 هتسیا تاما ماست هنیرایدنک یرہش دهرقاط « هدهرص یرلکدنود ها رهش ران و ۱

 تلصلها رامزوا .ىدشملا قافتا ه:ملعك ران و هلا ناوضر یربما بلح «شمهم

 ها یترراتعفنم « هکیدشمریشاش هجرد وا یتسباغو دصقم هللا تعفنم نج ۱

 « شما .قابفتا هلرامالسا دەرقناط مکه تن هتن . یدعلوا تسود با زاباانا وجما

 ,یدراشمشب ںاج ىشراقىشراق كرەشلرب ہل رامالساو رلبنہرا وا ہلیاناوودوہ

 یم ا یلست ی( ہیک المن آ ) ہددرقناط «یروطارپما سنا زب هدف و كدنومەنؤ

 نرخ یتا روطارپعیا شما در ینیلکت وی دەرقناط .یدشللا فبكت

 كعاه راع هلرلدامرون كرد ردنوک رلصخ ص هنلارف سدو هلا راناسناوورپ هتنروزوآ

 یاطاس هر وو, هدانا 27 طف . .یدیلا فیلکت ین رلهمشل رب هلا یدک نوا ۱

 روح هنعولو مدهجفادم .یئراف وا اک ینتدالشا کما بارخ ی(اکیریف )

 هرادا ندنف رط راسلار نامرون و لقتسم 6 ر هک اط ندیس و .یدشلوا

 یلزولوط رک وس اهد . يدبذقار هرزوا قلوا تم وک ۶ لقوم وا

 ی سلبارط < شک تر ناز یلغوا هجندیا تافو هد(سلبارط) هددنوعهر

 ۱ :یبدعا نعم یو لباط هنغللارق سدق «شملا

 بفامتم نر نفاس رخ دساتير فاسق

 سدق :هدرلنا کی در ل دما طض تمو >لقتسم ترد

 ها راست و ا رت و یغلتنوقهفروا «کلسنر هک اطنآ «یغللارق

 - را وراح نوشراق ,ترکیبکی ا رازوتووا هژاناافدترط یئر رر سو ۲

 یغللارف طو 4 یدر رب دتا یکم تسبات هر لسا ر رگید ایک ۱ یارف سدو .ٰیدزآ

 .یدنرابع ند اح یوتعم عو ییا یراع ¿ ندذوه «یرفأت کد ا ۱

 نوک و ا اناتسرخ ندندافحا كنقلخ نانوبکساین ا یخ ناص له" 1
 زکلاب دب اک «راشفارب تیر رک کند یی اھ وب راناملسم .ید ا و ]
 .یدباقاب ن الا ی رله رطبو یرلسوبقسل كنلاھا ی ریو :یدراشلما وک جارخ 1

 بہ یفانصا هلراولیوک .یدرالکد میات هبإاپ ہدرانآ یک راناتسرخ مور نوتوب طقف | 1



 یوم خیرات اوہ 2

 یک اطنآ ) كردیا هرصاح ی(هفروا) بقاعتم یر فخ وب رلمالسا .یدراشلوا
 یلزولوط .یدربشلا لاغشنا ییرلرهش ایکیلک هدرابلسنایب «راشا طض یراوج

 ۱ ۱ ۱ . یدشلا ماود هتناحوتف ہدمرص ون همیا دنوم هز

 ےک رح لا هب واعم هوق ندایو روا ہنیرزوا تکالف وب دنومهوب

 (ندنسولبات كنهلوق پ) رار نس

 ون ارکوص . یدشلوا قفوم هغمالبوط ودرا رب كلشک ۳۵۰۰۰ هدنحا هنس چوا

 هدر, گجەریتک ہہەہروس طقف «شللا باکرا هبیک ردق ۲۳۰ هد(دنیرب) یودزا
 . شما هرصاح ی(جارد) الوا دنومهب و ..یدشل |ماق هطض یتفاروطارنعا سنازب

 سئازی هدانناوب «شلا ںیرخت ینراک نوجا كعا اشنا یاوداو تالا هزصاحم
  حلص ندقلنوغروو ندقلجا هحنلیسک یسهملاصتا طوطخ هلسهطساو یساعانود

 « شلوا عبا ۂنوسلا یروطاربعا سنازیپ تیام . یدشلوا روح ها

 تدمرب دومه وبا : یدشملقارب هلطرش تابح دنق یرهش (هک اطنآ )هتسیدنکا

 .(۱۱۱۱) یدش"۱ تافو هداروا كزهلك هاسلاتبا ارک وض



۱ 

 ۳۷ تیلص لها هدرصع یجنکنا نوا «یراکلکب قنارف هدقرش

 .یدا e یشک ۰ و تک  ندرلنا لآ ا رلیلاساتیک ۲ « ودرا یجنجوا

 هن رز وا یءامق > راها راد هنفجا ول وب هد اها كر دبا ۳ هرلکرو یرلنب :الكروطارع | ودراو

 ندب رلجما طقف . یدشلا تکرح م هنن و یوطانآ ورغوط « یمهمهدنا دامعا

 هدیمسق ر 4 نام ثلک هه روس یمسق ر A هنب راز وک یکم ندیلوطانآ ىە

 كبیلص لها كاللا ند(هنوق) و (قسزا) هدقاخ حج ارگیاج و یدرلشلا تدوع هن راتکلم

 ندقلن وغروو ندقلزسوص هدنرخاوا سوتسغآ تیام . یدرلشعوط یو یراکدتا بیقعت

 الب هدهحش « رلشمشو وط هب ه رام هللا یسودرا مالسا هدنراوح (هلقارهه) قرالاق باتیب

 ہللا مویلیک یلاساتیک ۲ زکلای ندنرلجما . یدرلشادبا فات "الماک ناه ء رلشمتا رارف تمواقم
 قاحتلا هبیلص لها ہدنسانئا ہرا شهدم و . یدرلشلوا قفوم هغجاق فلەو یار واب

 كرو «ادبایسشودیشرآ ایرتسوآ هروک هتباور .یدشلوا فلت یدک قوچ كب ندناکداز ندا
 ندنداق وہ ین ندلارو ٭ شما جاودزا لکا كرەلدبا ریسا ندنفرط یرب ندنساما

 . یدشاک ام ۱

 هل دش كرلهھالےسا هدلاح ییدلدبا ارحا ہل رلت و5 تگ یمه راح بلص لها

 وع ودرا لوو چرا هدرفس وہ یتح . یدشملاقےقع ےک ہدنسەىاأس یرلتمواقم

 ہددن وع هر یلزولوط .یدتطا اتل ا( هک اطن ا ) یراش وک ود كرلودراوب «شلوا

 ہللا ( هک اطنا ) ؛ شمر دتا فقوت یدنوعهر ء دهرقاط .یدا هدننام رو
 ۔ریوئاص ارکوم د ردنا نچ تک فا لاقشا کم ا
 تفرافم قرالوا ی کار هنسولف زوج ر قافوا هنرزوا كيون د وعهز .یدشم

 ۔ رِدتسا انب اتر كوو رک هنک وا ( ماش سلبارط ) دوعهر هدعب .یدشلا 1

تهج یی دلوا ربسا٥ راکر وت دن ومه ون یس ر هارانام رول ەدە صوت .یدشم ۱
 بلصل٭ا هل

 هر کات ینسەج ومگ 6 دهرقاط طو ء یدرلشلاق زسلادام وف 1

| 

 دن ومهب ون یر ندیراسنر ینمرا تیام یدل ا حج رت کھا تفاوکجن هرادا

 ہاراینمرا زالوتروق رولوتروق دنومهوب ۰6۱۱۰5 ) شمریو تاج ٌةیدف نوما
 هتیرهش (نارح) كرەشلرب ہدەلیا باتو ناوودو ناروطوا هد(هفروا) «شمشلر

 یدصقم ندارحا ی رفس رب دن ومهب ون ۰ یت ارحا رفس یخ وو یئٹراھو

 ۱۰۰۰۰ هحنلوا رادرخ ندضرعتو رلمالسا طقف .یدقمرییآ نده روس یرلمالسا

 هارلناتسرخ ہدەراحم نلیدیا ارجا ء راشلک هنکوا ( نارح ) هلتوق رب كلمشک

 هلسهنشن تیرفظم یرلهبلاوش نابتسرخ .یدراسشلوا بولغم قرایا غوا هنضرعت

 ندنراجما .یدرلشلدیا ناشیرب ندنفرط رلمالسا نامزوا «راشملبت | ہرایرابا اهد

 ناشیرب كرهلسک یرلتءجرطخ ندنفرط یسهظفاحم رک اسع (نارح) هد فر



 یوم مرات ٦٢

 قصاب ندنفرط یسهصطق یراوس كرلکروت هداروب ء شلک ہی یوطانآ هترزوا
 ٰ 1 دەرقناط هسرزوا كو . (۱۱۰۰) یدشلدا رساو بولغم قرالوا راحود

  یهکاطنآ ارک وص ندقدشایعوا امر قوحر هفم رب دّساط یس رب سدو ۳

 ھ0 :(۱۱۰۱) یدشلوا قفوم هغهراتروق ندنضرعت نلرلکروت

 ۱۳ لمالسا تلص:لها و . یدشلک اهد بلص لہارب یی هقرش هدانا و

 | لکشت زالوا رول وا عياش هاب و روا یراربخ تیرفظم ناب ولوا زارحا یشراف

  ندرانابتسرخ بوسنم هتکلمیهناه «تشه_ و ندیا المتسا ندنکیهقرش .یدشعا

E۱ ءنایلاتبا٥ ۰۰۰ هدنتل | یتسایر كنسوبقسب شاب نالمم ہد رلجا .یدروس دیا  

 . ارهواب «یرلسوبقسپ سرابو نوختا ووص ءنوال «یراتوفرهوه «اوولب ءانوعرو

 ۱ یار ہلیاەی رفس ته «رومولو یسشودنارغ سا ءیسویقس!س اب غ روسلازی وق

 ۲ ه(هنططس)لوا كلبا ندسلص لها .یدرو دبا دوجو تالا نداق ہدقوجرب

 | قمالل وب یلوطانآ یرلنوبیروطاربعیا سنازیہ .(۱۱۰۱) یدشاوا رارابمول ءرلنلک

 .-او یهدنفارطا رهش كرهیعا لوبق ینفیلکت كروطارپا رانو طقف < شمهتسیا
 ' قاحتلا هرلنو هدرلنالا هر مسنارف هحنلوا راہ كلبا .یدرلشعا ضرعت هراشور

 هر لکه اچ نانولو ہدنتمدح كروطاربعا هد ول ( هن وط ) نکر لک هدلو ولا

 .یدرلشعاب ہی رام

 یر ناب ولوا نیم ردق یخشتل ۰ : یدشلرآ ه ود را چوا ب بلص لها

 ۱  سنازبب رو دن وع هر یزولوط 6 ودرا یوم یدک ندرا تار هلا رارابمول هصاخا ودرا

 ۱ هن رزوا ) دادغب ( «قحاراتروق ید ومهلوت كردىا تکرح ندیلوطاآ هلا یسه رکسع هعط

 ۲ شا میلست ہرایلسنازہب بولآ یرہش <« شاک هنکوا (هرق ا ) ال وا ودرا ۰ یدکج هورو

 ربا ندنلخاد تکلمم را EY هل رامالسا كردیا بمقعد ی رالحاس (قامرا لیزبق) ارگ و

 ۱ لبزمق) ه۵یدشلک هلاح مظتنم ربغ « قیشیراق باتیب هحرد وا ندقلحا دارفا ۰ یدشمهل

 ˆ یرادتقا كجهدا تمواتم نامز یغیدلوا راچود هنضررعت كنسودرا مالسا هدن رالحاس (قامرا

 ٢ زکدهرقهدلاحرب بولخمو ناشیرب :شلوا نیغاطامراط ینوکی جنکیا كه راحم تاہم .یدشماملاق

 ۱ كرەنیب هرلبنک نداروا لو ه(بوئتس) داناو رلهىلاوش .یدشطارارف ورغوط هنب رالح اس

 ١ .یدراشملدیا فلت وریسا« رلس داقورلیهار رلن ایمالونروق ندی رل. یدرلشا اتد وعهب (هينیطنطسق)

 ۳ | رک وص هغه رج هدلاح یغیدلوا هدنسادیاموق رەوەود تنوق 0 ودرا یجنکیآ

 ۱ كا تکرح ا متم ه ه روس هعامالو ء شمهتسدا كم دت ہرارابمول كردیا تکرح

 [ ندتلزوص هصاغابو ناز ندنسرمت كرامالسا هدو . یدشمورو ورغوط هونج هرزوا
 ۰ یدشادا بولغمو ناشیرپ ا ہد یرلغاط سوروط هن رزوا كبو «شلاف باتیب



 ۲ ۵ تیلص لها هد رصع یجتنکنا نوا « ی راکلک قنارف هدق رش ۱

 اوروا هلا ٰیٰمللارق سدق . یدکح هبدیا لاغشا ہللوق و یرارهش (هفای)و منا

 یی اوحو هدنسهنس ۱۱۰۲ .یدبا (هفای) «نامل هلاک ندا نامت ییالاصتا دن

 هدنرزوا لو ندک هسدق نددفای هدرودوا هروک هنسدافا كحاسر ندا ترا

 ء یرادسج ناسا شمەلوموک هدنراوج كلوب ؛یەزاو یرایراوس برع نالا |

 . یدرولوروک راھصقو نا کا در ٰ

 هنضرعت كرامالسا» : هروسد تاذ و

 زمغیدلوا وح ء كدیا مریم راحود 1

 قح بانج هک نسریو تکرب . یدنوک ا

 وا یغللارف سدق ۰ ی یز ۱

 لراقاسوسپ کسا « هکیدیا ربقف ردق
 «شلوا لصاح تيرو هوغل یمسقر هلس ۱

 ۔امز رامالسا «هدننامز راناتسرخ ہلتروصوب "

 . یدشلاق قاسوقسپ زآ اهد ندنکهدنا
 ءیسسوم ققح كا كنغلارق سدو

 . یدشلوا (۱۱۰۰-۱۱۱۸) ناوودو "

 یررلضرعت كنیراودرا رصم ناوودو
 شلوا قفوم هک دوکو اتم لا

 8 یغوخ رب ندرارهش یهدلحاست

 درب درب هلا یعدرای كنیرارجات زیونچو
 (روص) ندرلنو . یدشلوا قفوم هطبض "

 طض هد۱۱۵۳ ( نولاقسع ) دو ۱ ٤

 قرالوا قللارف ر مات یغللارق (سدق) ارکر وص ندک نادرا ] طض رارهشو .یدشلدیا "

 «روس دیا دادتما " ردف ء(تورہ) ند(نولاقسع) هدلحاس قللارقو .یدشک هدوحو ۱

 ریدر اوتحا ینسهحراپ 7 كطسلف هليا (کینف) یکسا ہجماسح وہ ٰ

 هدرلنا«رلشلاق رلنامروت که دنتیعم دنوم هوب ۳ ےن

 ہدایز اھد ا دن ومهب ون . یدرلشمشل رب ه هک اظنآ ( ۳3 رے

 قوعد كنسر قدنراسنر :یمرادقف ید رضصاع ی( تاج ) نرعا كفو "ا

 نکردیک هنسهرام بیلص



 ۱ 0 بیلص لها هد رصع یجنکنا نوا «یراکک قاارف هدف رش
/ 

)۱۱۹۹ ۰-۱۰۰۰ 

 ۱ ماطر, ہدنسەطقل ترد ك نیل وطانا هدنسهحش رللاتقو رلکازیرنوخ یم رخ سرد

 ەد( هک اطنا ) «ناوودو هد(هفروا) :هدرلنا ہت یدشمشل رب یرلر وس هس نانتسرخ

 رر رلکاکبوب . یدبا اوورف ود وغ ہد(سدق) «دنوکهر هد(ماش سلنارط) دن ومهب و

 چاف ر زونهرلرب یرلکدتبا لاغشا ہدیلاوخوب كرانایتسرخ ؛یدلکد هدنلکشتموکح

 .یدروسدا لکشت تاحوتف زگ صر: یره كراەعلق وہ طقف .یدنرابع ندهعلق

 ۱ .دهع ءبیلص لهآ .یدیا (ینالارق سدق) یریقفالا ہدرما لوا هدنجما رلکلکب وہ
 ۔اوش ۲۰۰هسا اوورفودوغ ؛یدراشملکح هرات کلم ارک وصندکد رنک هدر ی را

 ٰیراک كيدنو هدنناربزح یسهننشن ۰ ۵ سس . یدشلاف هنشاب زکلا ہلا هما

 | كرارهش قجهنلا هدرانا .یدشمهتسیا مدرای ندنرایدنک «نامز یرلکدلک ه(هفای)
 ۱ هتک اتر کما مدرای ۳ یا ییا هرزوا كلرو ٹانک یب هدح وا

 قراقلاقند (هفروا) ناوودوب یشدراق «شعا تافو اوورفودوغ تیام :یدراشم
 ردقوا هت هلباهللاوش ۲۰۰ ؛ہدانئاوب هدنتسم كناوودو .یدشمک هنفللارق (سدق)

۴ 

 ۳ ( هلمر ) « ( سدو ) ندیا لئکشت ینغالارق سدو . یدروسولو هدا ہدرادقم
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 ۳۳ بیلص لها یجنرب « قرش هدرصع یجنرب نوا

 .هلوق باشخا ہدعب .یدراشلوالوغشم هلبا موج ردق هبهلکوا هدنوک رب « هماشقآ

 ء راشم اللوق هدنماقم وریوک قراتازوا راهتح ءرلربس ندنرزوا كنسرب نورا

 .- راق ہا نویو ود او و رفود وع ارک وص ء یسهملاوش ایدنامرون ییا الوا نداروب

 .ندکیدک یراقدحآ ندتهج رگید رانامرون هدارک وص تدم رب یدک ید

 كب « یلناق كب یلوخد (سدق) كسل ص لها . یدراشلوا قفوم هکمرک هرهش
 .هانک ی ءرارودسک ینلک هنیرلکوا « یراصعتم یرسرسوب كغ .یدیا هنارادت

 . یدراسشمیا اجنلا ہء(رمع عماج) قلخ نوتوب . یدراروییریک ندجیلبق ییلاها _
 .ناسنا ردق وا هدرم عماح ءراشمام ا هرابتعا رظن هدیتمرح هدیاعم بلص لها "

 راناق یرادسج مالسا نالاق هدنتلآ راقایا «هانک یو موصعم «هکیدراشک ود یناق

 : 1 رظن هنه دصت هد ڭس ود ور هس «هک هد هح رد وا . یدشمالشاب هکمزو هدیرزوا

 یهجرد رب قجاقیچ ردق هنیرازرد كنيزاوس رب یلتآ یاق مالسا ہدرمع عماج »
 ةبرت «راشک هنکوا عوسی رازم قایآ نیلا ءقلخ یشحو وب ارکوص . «یدشلو
 - اف ردق تدم رب تاحانم و . یدراشک ولو هدناحانم هلی رللا لئاق هدنک وا یک

 یر ر راتعاتشو زاامغپ « راتانجو ریلتق ارک وص .ندنوا .قترآ ء شلوا زا 6

 .(۱۰۹۹ زوع ۱۵ ) یدشلا یو
 ی رلکچهدیا هرادا ولرد هن ارکوص ندکدتبا طض ی(سدق) بلص لها

 یندسعت یر 7 بهار 4سدق یفلنص نابهر : یدراشمهمهرب دک ولرد ر ۲

 . یدرارویلیا وزرا یعردوت هنر ندنراجما كرهش هسیا راهملاوش «راروسدیا وزرا
 رازم هنسیدنک « شلدیا عودوت هنوسو هد اوورفودوغ یسهرادا كسدق تیاهن

 . یدشلر و یاونع (یفادم كعوسا

 ندنتهج (نولاقسع) ودرارب كاسشک ۰ نایردنوک ندرصم هدهرصو ۱

 یرامالسا «راشلآ نفت رب شینک هدنسهباس ودراو رانابتسرخ .یدشما روهظ

 (ی ارق سدق) ہلراسشیقلا اوورفودوغ هدوک هتیاور ۰ یدراشللا روبح هتعجر
 نوتلآ . هدربر, ینیدشاط .للک ۱ یینکید كعوسی ترضح طقف ء شعولوا باق

 -وط ہرخآلاب تیاور وہ . یدشمەمیا لوبق نوجما کیدمروک بسانم کمیک جا
 . یدشعا روهظ ندناوودو دوخایو ندنقنوق زول "

 DERN ےن سم جد A وج وچ یوہچکو



 یوم خیرا ۲٢

 ۳ٔ ہن هک یدہا ۳ یييدهلب ریا ور وط و 23 لها ان و

  یرلفد) وا راحود كرلیق وحاس «یسهفلخ هبمطاف نالوا نا گن ۰

 ۲ طقف ۰ (۱۰۵۹۸) یدشلوا قفوم هدادرتسا ی(سدق) كردیا هدافتسا ندنالکشم

 0 ا تانواو زسخحالس یرہش < حنا ربخ یتکیدهل رانا كسلص لها هدهدنامز نبع

 ۴ ءرابقوحلس الوا بیلص لها . یدشٌما هدعاسم هتیراشا ترایز هدنلاح رلهعطق
 کہ ولرد رب 2 سدق ) طقف ء راما وزرا كتا قافلا هلرابمطاف یراق
 | لحاس قراشالفازوا اعاد ندرهش ندببس وب . یدراشمالوا یضار هتسالاق هدنلآ

 ۰ یدرارویشیلاج هکمریوج ینسەقرآ ك(سدق) هلتروص وش ءرارویلیرایا هوب
 ۲ یتا نو ترا ندرواکنج ۷۵۰« ذاا وہ یوق كينان لها

 ۴ یدراشلربآ ندنررب نوتیسب نامز یراقدشالقاب ء(سدق) بیلص لها
 | هدسناح هلفاق رب ناشیرپ « قیشیراقامراق هنیرزوا راهبت کا «(سدق) ارکوص
 |۳۳ رر ررزک ی راروسو یع زادماخ 26سدف) نداروا « راک
 | قراتازوا ی رللوق «هرزوا یتداع كنامز وا « یالوط ندنکیدلیا لاصیا ردق هیار
 ۱۳۳ 1 رو قارطا درع طقف .یدراشما رارکش هقح بانج ءراشک وخ زد
 هلا هرصاح رب مظتنم ی(سدق) « راشمامالوا قفوم هکمرک ہرہش نوجا ینیدلوا

 ۱ . یدرلشعا تربغ هغملا

 | .اسو ولردره هدرللوح قاحصو بارخ یهدنفارطا (سدق) ء بلص لها
 | نوجما كمربتک ہنادبم ینالآ هرصاح هلصوصخ . یدروینولو مورح ندط
 ۱ یره (نوردهس) .یدیا نا ا دوقفم ناه ءقازرا نوحما قماسشای ء نودوا

 | فتم هدنتلآ یراترارح یجبقای كشنوک .یدشئإپاق الماك راجن رہع «شموروف
 ۱ هدهرص یراق دلاق هدتعضو لکشمو بلص لا .یدشمالاف یشر هقشاب ندراوص

 وا < شمرتک تالا و قازرا هشرایدنک یراش زیونج نلک هب(هفای) « هکیدیا

 ۱۳۳ ا یوف نوا طض ي(شدق) هدنسودرا بلص لها قامو
 | رلهلوق باشخا ءراروسک راجاغآ ندەفاسمخسرف چاق ر ندسدق بیلص لها.یدشمالشاب

 ندقدالرضاح یاوداو تالا نوتو تلص لها . یدرار ودیا اشنا رانوید معو

 یراخالس «لواندزمنا ارجا یو طقف .یدرلشمرورارف قنرآ هموم ارکوص

 ) نوک رب ارکوص « راشمتا ارجا مسارص ید ہدنفارطا رہش « قایآ نیلای « هدنرللآ



 1 بیلص لمآ یا ر زور رم یر قو
 ,یدشلا تریغ هنسهمادا كٹبسانم نسح اعتاد ہدننیب رارویئەس هللا یحاصنو ایاصو «تاذو

 ,یدننالغا هلا یناکش برح رر «ه راح رر ءرلفالتخا یکه دننیب باص لها هسیا, هدناف

 دنوم هو ندرلن امر و .یدشمالشاب ہدننب رلنامرو' هلا رلیلسناو ورب هعزانم كہا هد صا لو

 یلوطانآ 229 ا لو ا قعو aT E ین( هیک اطنآ )

 ۔ ہل و ندیبس و .یدروہا وزرا دل هب زوطاریعا سنازعب :ندبآ طزض عشق ی راف

۹ 

3 

. 

5 
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 یسواش رهبلابتتسوه هدسدق

 نوعا تک ه(سدق) هسا رهلاوش « وا ا و وقار هب مکاطنآ) و یادو

 یہ رٗہش (هیک اطنآ) نالوا بیس هرلفالتخاو ی هجو تیاہن .یدرانشمرت ۃسوک قلزسربص "
 كه روس اد شمیچ هلو دن وع هر هضرزوا دن درس و . یدرلشلا ناس ی راکچهدیا و

 روش ۰ هحنشبتس هب ودرا هددن و مه وب هداناو . یبا هرصاحم ین (هرعم) ندنرا رهش مکحتسم 1

 ور, هلب | راد و .یدشع ولوا لاقعا ندنفرط یسلاها سناوور و ایدنامر و «شلدا طض ا

 هجرهتنه هعزانمو ءشمراتبج هتادیم هعزانم رب نوزوا یمیسش كر و هدننب رایلسناو

 وہ یتحز ءدنوعهر هیدراشقا یرهش قرالبقیص یرلنأح رلیلسناوورپ تب د ۱

 ,هتسیا كَعا طبض ی( ماش سلب ارط )الوا «شمهلب رلبا ورغغوط .هلحاس كردا ماود هراشیور

 ۲ ۳ روطاربعا ءدن وع هر تاب : یدشلاق یآ 3 هدارو بیلص لها .یدشم

 هنسوز زا و كدن وع هر بیلص لقا و یدضمهتسیا قمالربا ندرهش كردا راظتنا هندورو ۱

 .یدراشع الل و و غوط ه (سدق) هدلاح ناشیر و قیشیراق لعقا ی رار داچ نوجا قاوا منام ۱



 نر جرات ۲٠۰

 نوجا نوک شب نوا زکلای هرزوا قلوا هراحر یشراق ههکلهت و بیلص لها

 اناا یدنومهب ون « راشمر و رارف هک ا بصز نادناموق شاب هوم رای دا

 ! ندنف رط ۲ کہ ,رلرصا قرالوا هعفد كلبا ہدنسودرا بیلص لها قترآ .یدراشلا

 ۱ را یراضعب ندرلهلفاق نامز یاد رو یصا هراس «دنوم هو کچ ا

 ۳ شمر دفان ی راهاک ودرا ان وه 4 وب نامز وا ؛ یدراشعهمهتسرا قمقح نوجا

 3 و SE ینسملکح کسو حلص عكرەزدنوک ریفسر هدهباغو هرق

 دوخایو لوق یتمالسا اي یشراق هتفللکت و كننادناموق باص لها یریما كروت

 | ۳ حلص ء بیلص. لها نامزوا .یدشمهلب وس یساف دلآ هز وک یالوا فات

 تارک یز کک (تنوزوا) «راشمقبح ندرهش هموک هم وک ءدسون ندم
 ۱ . یدشمهعا تعنامم چ مه هنناکرح وہ كسلص لها «افوهرف . یدراشملا یااظن

 [راکب و , یدلکشتم ندنرارکسع كس رلکب مالسسا قوچ رب یسودرا كنافوهرق

 ا هلئدوع نج ترایدنک هدرکسع یک یرلکدمهدیا قافلا ہدنزامرآ
 ۱۳ ۲ ۱ وزو :ویودرا كروت هدهمداصمكابا نیو .یدروبعا

 | . (۱۰۹۸) یدزاشمالغاب هکعا امغن ینراہاکودرا كلورتم

 27 یدیاهناراکفا ستعاو هانشحو یراثکرح یهداننا وب كبلص لها
 هل راقار نم .یرلنراق < راروپالەجزای یرانہداق یرلقدلو ںی ء بلص
 هدیرمسرمس و یحامغب یروس رب هنسودرا تلص لها هدهرص و . یدراروشهد

 ۳۰یدروسنولو تسرارهم هلایتفاف نایرعو لبفس هدنشاب كراو .یدشما قاحتلا

 او ا وا ینرلهبراح سلصلها ایوک «شعازاق ترهش نوتبسبقارا تبمرل ره

 :وا ریوصت هرخ لبینابح كتيمرل رهيب .یدشلدیالت رومأم ندنن رطعوسپبانج
 ۳(یسقرشهک اطنآ) الثم .یدشلدیا دانسا راتلضف قوحرب هننیدنک ءنامز ینیدنوا

 ۱ یتیدنولوت هدیاوج وش كتمرارهب یشراق هراندیا تیاکش ندقلحا ےبدگ 9

 ۱ یمکع نا ندنوب ؟راشاوا فلت به رلکروت « زکسیمرویمرو » :یدر ویهلپوس
 :رولیدیار وصت یرلکدب قران رازبق هدشن | ین زاد رو دل رکسع اکو «؟رولوا

 ۱ یدروشد ہردراشلا حج رەکمب یشوقسوواط ر یلربب «یمی اكر وت ءبیلص لہاد

 ضرم ر شهدم هدانا وب طق . یدشمناکید یآ اقرب هد(هیک اطنآ) بیلص لها

 .یدا هدنایموب هدرامهدا یییکو كناباب .یدشلوا يبس هنو كنغوچ ر ندنرلجما یراس



 ۱۹ بیلص لها یجن رب « قرش هدرصع یجرب نوا

 . یدرونسیدیا امغی یراوا «روضو ءراناف قلع هاننک قو یس
 لها ء شعبا ہرصاحم یهک اطنآ یسودرا كناغوهرق | گز نوک وا

 وا قاجا هدنساننا ہرصاحم . یدشلا امی "الماک قازرا نالاق هدرارهش تلص

 رس وب نایالزافوب هنارادغ یتلخ مولظم « هکیدشلوا امرف مکح هلتدش رب هجرد |
 ۱ ک «یغواق جاغآ ء توا یهورک ی 5

 یرلقوح رب . یدراشمالثشاب هکع هلاس

 ءرلغاط «راشغا ہی وہ رارپسنیل هج
 و هدیرلف وح ۸ .یدرلشم هتسلا ی

 . یدرلشما رارف هنیراتکل# هدانن
 هدنجما قلخ سو ًامو جا و نامزوا

 هاء وطزیهرب یرلق وچ رب :شلوالصاحوقروقرب

 یکءدهچ ردوا . یدرلشمالشاب هغ ولو هدناجانم

 یلاحور یرلکدر,دتبا مج ہدنکوا یرازوکآ ۲

 ۔روک ار هلریثأت كرالما ید «كراهرظ_نم

 ابر هب ندى رلبهار سناوورب هج زا .یدرلشم

 ۰ شمروک یهردنآ تنس هدنساور «یله

 ی رکو ب نامز یفیدلبقاچ هخیمراچییع ترضح
 یهدنساسیلک (رهب نس) كغارزم سدقمناد

 :هنسیدنکهردنآ تنس قح .یدشع رکوا ی

 < ! راکجهلک بلاغ هلقاررم و رانا بتسرخ »
 هنتنوق (زولوط) یبایڈر وہ یلهبراب .یدشعد

 ندحابص نوک ر ییاسلک تنوق « شعالک ا

 قدا درا هلع یا نوا ردق هماشقآ ۱

 یرلقاماصاب كبار یلهراب ورغوط هماشفآ
 رایلسناوور . یدشلو قارزم ر هدنراوج
 یغار نم هسا رادنامرون ۰ رلشم ها همش هنشدلوا قار سدقم "ةقدقح كعغاررم و

 ینسەیونعم وق كغارزم یلهراب . یدرلشعا اعدا ینیدالقاص كنیلهراب هاروا
 راول آ « شک ندنرزوا شتآ رپ نانای هدلاح ینیدلوا قاررم هدنلآ «شمهتسیا كا تاس

 رزم سدقم كنیم راب ؛یرارادفرط نامزوا .یدشعا حور ملست زامقیچ راقیچ ندننچلآ
 ندهبسدق یایشا یغاررم سدقم «راشمروس یرلبا یفیدنا نوجا ییدتا همش هنتتسدق كغ

 .یدراشع وط ربتعم هرزوا قاوا

 .یدشلالیکشت کلهر ویو نوچما بلص لها یراسج كنسودرا هارو . "
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 یوم خیرات ۱۸

 E اسلک ۰ هد ( هک اطنا ) . یدنا یزپش تراج زا نکنز هدنکنا كعاط ر

 | ترد ندنرزوا ء ہک یدبا نیلاق ردقواو دنتسم ههلوق ردق 4٤٤٥ یطحم ,یدراو۔
 | ر هدیزک ندنفرط یربما هک اطنا ندرلکروت رہش .یدربلسهلبک هلبا هارا لتآ
 ۱ یت کالا تقادم هاا ودل

 ۱ هياووا ینراهاکودرا نامز یرلکدلک هنیراوج ( هک اطنآ ) بیلص لها
 7 ودرا كلهتسخو قلجآ «شمنکوت قازرا «شغای ناز وا هدانئاو .یدراشمروق
 ۱ یک ییدلیا باف ی وف هلروص و ودرا . ٰیدنشمرٹگ هعوقو تاراسخ هدهاک

 ۱ راهیلاوش .یدشلوروک موزا هنناوداو تالآ هرصاح هدنوجما كنا طبض یرهش
 ۱ كسلص لها هداسا و طقف . یدرللکد زاس :یرادتقا قجااب یراتلآ یک وس

 | ءیرایترایز سدق ہرابجیک نابتسرخ یکهدابلاتبا ءشمتاسکع هفارطا یراتیقفوم
 7  فوب «دنومهوب . یدرلشع آ ریمد بولک هنیرلاحاس هیروس راناصروقو رایرسرس
 | ترایدنک ہلمارباو اجر تیاہن شما اجر ی راماقاحتلا هسلصلها زالآ لا ربخ
 ۳. یدشلا كرادت ندنرابنمرا اکیلک هدقازرا « شمر دبا یسهلوق هرصاح رب

  یرما هک اطنا هدانناو « شما ماود ہدایز ندهنس رب یسهرصاحم هک اطنآ
 | قاوا هواعم رکاسع یرادمکح قوحلس . یدشلا قافتا ہللا یتاطلس قوحلس
 كنودراوب .یدشمردنوکودرارب یلتوق رار هللا افوہ هرق یربما (لصوم) هرزوا

 ہدەرص ون طقف .یدکجهدبالکشت تک الفرب كونو نوجما باص لها یتلصاوم

 6 EE ر ندنرلهع ود عا زومام هنسهعفادم كتير ندنرلهل وق هک اطنآ

 ملست یەلوق هدنومهوب کیدتبا نظ ینادناموف بیلص لها كردیا تناها هنیرمآ
 ۲ هرزوا كلرو هننسدنک نش < دن ومهب ون نایزاوا . یدشلا دعو یک

 .. یرلکدتیا هروطارپعا راروبنهس طقف « شما نایب یفجاقوص هرهش یراروینهس
 كتنسودرا روت هدانا و . یدراشماموا یضار هفیلکت وہ كرهروس یرلیا ین

 ی رلکج هری و هنسیدنک یهک اطنآ < شما ضا هداکو یرلنا یسامشالسفای۔

 ۱ ین رارکسع دن ومهو (۱۰۵۹۸ نار زح۷۲) ہک رب .یدرلشل | فلک هدنومهب و

 راو هلقفش < نٹمرٹک هنکتآ كنهلوف نانولو هدنسادناموق كطباض ینرا

 | ندنتھج اووا بیلص لها هدهرص و . یدشعا موج قرایابط یرانویدمآ
 | « رویبربک ندحلق قی اھا مالسا < روبلیا لاغشا یراقاقوس « روییدیا موج



 ۱۷ بیلص لها یجب رب « قرش هدرصع یج رب نوا

 .یدراشما ضرعت هبلصلها الوا یرایراوسلروت .یدشههلبرابا ورغوط هنیراجشآ
 .هللاوشنائسرخ .هحینش رک هه رام هب هج هج هدنسا و وا ٹک «هلرود) طقف ۱

 ندالیاب رب قرح و زسصبا ارکو صندتیقف وم وہ بللصلها .یدراشل وا بولغم یشراق هنر ۱

 ھ٠ هدنناتنا هلوم ر زکلاپ 1 ىد رقم روک بار وع کمک زسفازراو رس وص

 نامز ؤا شاوا وچ ید راک ۱ كولا يقو ںی نوفا و :ناتس 8
 لهح هیفامعم .یدشلوروک تیروح :هفمتشاط هرلکدوک و ہرلحوق یراقل ٹا ۱

 هلفاقنوتوب ءروییریدتبا تمواقم هبعاتم ولردرھ فیرسرس یروس رب وہ بصعتو |
 یر ندنرهللاوش تیا رگ ناولو رضاح هدرفس و .یدرولیرایا ورعوط هسدق 1

 ': تب رسم طة ot ال كور هسمک چه » :4 روید ۱

 و تلضلها «.قدروسدا ت تک اره یک شدراق رب طو ص نبی هلتمممصو ۱

 نوجما یرایدنک هدارو ء راشلک هتیراغاط (اکلک) ارکوص ندراشیوروب لکشم
 .ندرلنا نوجا كمما طض یسدق « راشعا فداصت ہرابنمرا ء هرلتسود یمیمص ١

 ۱ .یدراشمروک مدراپ

 ء هباخ زا کا و. ہدایز ها و اهن ی اا یاب سوچ

 شو هنساسلکهماق نوجا e 020 یلہض كند و

 ؛تمشوطوا یو .هلزانا < قمشارغوآ لی زازاون هما قرش کلا یبا راز و
 دءرقناط ینکی كدنومهوب الوا . یدراروتسیا كلا هدافتسا ندنرل:وق نوجما
 اوورفودوغ . یدشمهتسا كمشلرب هنن ( سوسرط ) هدنلحاوس کلک )

 .یدهرهاط « شمالشاب هاغوغ لاحرد هلکنو هنيا ناوودو یشدراق كنوسو ود آ

 «ه ق رشبونج قرالیربا نوتسب ندودرا ای .یدشلا درط ند(سوسرط) ۱

 ھتاوہس لاک هدلاوح وب هلبا یتلالد ؛رابنمرا « شلوا لخاد هننکلاع تارف
 . یدشلک هنکوا (سمدآ ءهفروا) دلرهلیرایا

 هنسدنک یاوودو «سوروط ندنرلک, ینمرا نالوانارمکحءدهفرواءنامزوا ۱

 كمروس تموکح ندەملکب یاقو كسور وط ناوودو . یدبشلآ نیت فلخ 8

 . یدشلا نالعا یتغلتنوق هف روا زهر دشا تغارف ارج یسوروط < شمهتسا 8
 «(هکاطنا ) .یدراشمک ند(یک انا ) هدانناوب تلصلها ا ںی ا سالک
 .تراص هلا یر ( تنوروا ) «هدهفاسم كالن وک رب ندزد د یلہم كنہک اط 1

 ۱۰۲ ٦ دلج «یومع مرات «قیفر دجا
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 ۱ ۱ یوم حیران ۱۹ |

 1۴ اڑ ہلا بلص لها «هکیدشهلشالک آ هلبا یسام كلیاوب كبرغ هليا قرش
 | تیاغ ء0 رليز ارب .یدراروسولو رفنتم هحرد كوص ۸ رکیدکب رادسفا

 ۱ ۳ نهنکپ رسا رقع كنيرلاسلک ءامغیر كنرالام « راروسدیا دع قححاو اباق

 ابو كم هل رهز ین رایدسنک یرلبلسنازب هسیا بلص نما . یدرارولیا تباکش

 ۱۲ -دوبتوط مہتم هلقلبحالابو قلقالا یرلنا «رارویلیا امت ۹ ا ثناها ترابا

 | ییا یسورغوط اھد .یدرا 2

 قالوط ندنراشید هدفرط

 ۲ .یدراروہدیاءذخاؤمیرر

 برع ہللا یراناینسرخ قرش م
 | داحتاواردرب هدننب یرلکیلوناڈ اپ

 ۱ ۔اربم ا 4 یدرویمالوا 7

 || كما وحم یرلکروت روط 0
  كللا دادرتسا ںیلوطا آو

 | ندضوق كرابلبرغ نوجا
 ۴ تان کلا هدافتسا

 | یراروینەس برغ . یدرویب 5
O eاک قلا رخ تر  

 یدرارومروک بسام یالوا داقنم هروطاربعا « راروسدیا

 .اروا یسهنابدا یب زواج ۱ سس كلص لها تام هریو

 نا رب ییاص لها یر وطاربعاس زا رمب هک یدشلو ینهد ۳ ٠

 ۱ یش یشراف ند( یجما زاغوب «روفسو ) یرانا «شمهتسبا كا عفد ندنشاب لوا

 | ینیدنولوبهعطق رب بکرم ندنرارکسع سنازیب ہدنراتیعم ءبیلص لها .یدشمرک
 ۱ جلف ناک بوشوف نوجا قمراتر وف یرہش « رلشعا هرصاح ی(قسدرا) هدلاح

 ینح ال را ملت (قنزا) طقف . ( ۱۰۹۷ ) یدرلشملا بولغم ینسودرا كنالسرآ

 ء راشلوا لخاد هرهش كردیا قافلا هحیلزک هلبا نیروصحم راباسنازپ هدهرص

 . ىدرلشملا تعواقم هلتدش یشداق هسلص لها هدارو

 یلوطانآ قراحاص راشتا و راناق هنفارطا ءیسودرا بلص لها نامز وا



 ۱ تیلص لها یجر ب ٭ قرش ہدرەع یجب ر نوا

 طقف شما هدرله رام قافوا شاط رب زمستسما یابح نوتو اوورفودوع هسا |

 .ىدشملا نب :ندراهملاوش 0 ہلا یغا راک ادفو ین رادسد ۱

 یدراشلک هلفاق هلفاق هب ( هبنطتطس ) بلص لها تام کا نا 1
 یش رب هقشاب ندراوآ یلتاق كت «ندرایوک . (۱۰۵۹۲ ) 1

 هلا قلخ « یهش زیدلاب ء یلیارمم صنم «یراهملاوش یشحو وب كد رغ 4

 یرلزوک ندتبب ولج و تربح نعروک ۹1 یرهش دوو و یللو شنک «ولوط

 شما بلخ ینصارت>ا رظن كبلص لها ماشتحاو تور و نوتو .یدشمشاماق

 ۔ز قو رب منه رموز .نایاشاپ هدلا ۶ یا نوت ناسا ابو
 هروک هنتاور كسوتهنموق اننا یزیق هاروطاریعا . یدراشمهمهدیا بلج یتراتم

 ندهوا روطاربعا « شمروطوا هنر كر وطاریعا هدنساشنا مسام یر ندرانوہ

 ارکوص .یدشمامراقیچ سس چه نوجا ینیدلوا فقاو هنیراقلاباق كلرلنیتال یرب
 لها كردیا ناب یننکجهدبا باجما قلوا عبات هنتاداع كتکلع « ناوودوب تنوق "

 ۔اوش سلص لها نامزوا . یدشمرتسوک رب هنسدالوا ممرس و كنسەقرف بملص

 ہلیوا فیرحوب .۱ كهسقاب » :كرهرتسوک یر وطاربعا «شمرو وک ندنتدحیسهمل

 هد ۰1 روتر وط قا نادنامرق دق دو ہیر وت رم شرط
 یرللسناریب « شمهعا تیاعر چسه هرلاسلک تلص لها . ىدشملا نا یک

 امغی یاس اسیلک « شادیا زواج ہرانہداق . یدشعاغوا ہتاربقح هداعلا قوف |

 هغع اباق هشراوآ نوجا قلوتروق ندنلاظم كسلص لها قلخ نوتوہ « شع ولوا

 ۰ ,:یدقلوا رونحم

 هس هختبلشاب سونهتموق سونسکلا نامو یدک هب هل طتطسق تاصلها ۱

 هزپش یکسال یترامریک هتل[ یتعلات ینعی تعاطا واک نوا ۰ ۱

 ر هنشوراو (یلغوا كب « اره)رلنو نوجما ینیدلوا لخاد اوورفودوغ لوا كليا " ۱

 هفیلکت وب قراتوط یواسم یدنک هلروطاربعا اوورفودوغ طقف . یدشلریدشل

 ء شهدا ضرزعآ یع را رکتسع هسلصلها روطاربعا نامزوا . یدشمالوا یخار

 كيبل لها .یدشمک هبلوطان | ارکوصندکدلا رابجا هتع تسیاتناوورفودوغ ]
 یراقجالآ ند رامالسا هدل وطانآ ءرلش یی تقادصهروطا ریعاهسنایاارفا نگین
 . یدرراشللا دعو یترلکجهدیا ملست هروطارپعا یرارهش "



 یوم خیرات ۱

 ؟ یشک ۰۰ هد وکم ن۷ ی دلوا شمزاب .« باب 1 یدلکد دوح وم هطسا و

 / «یرلقاشوایک یزلق دلواحلاسم هلراهرزو رافار نم یرلهملا وش بلص لها .یدشم د

 ۱۳ هبهلفاق ترد ته نولوب . یدبا هدنرلناپ ہدیراەبارآ كجهدیا لقن قازرا

 ه ىلا بقعت یو ر هقشاب ردق هب (هنطنطسف) هل اف یھ «شلرآ

 1 هلا اک تاب اب :لوق و یدنک سس ندرلن اتلاتا هلا رلبل (سناوور) ہلذاق یر

 ۱ ندنرلغاط رب و اجالاد ¢ ایلاتبا ہدلاح یغیدلوا ا كدب وع هر یجب یوق زولوط

 ۰ یدشمخ

 ۱ یی مرد ناوودوب لوقو .یدبکرم ندنرازسنارف لامشهطارلن ال ۱ هلفاق یتیکنآ

 ۱ هدنتعم كاوودو یشدراقو نوو ود اوورفودوغ « لو نس ود غوه « لوط ود رەب

 ؛ ىدشملا بیقعت ی و هنوط هدلاح یتیدلوا

 ۱ در هیلاوش بوسنم هنغللارق نامرو یهدالیحسو ندنبیلص لها نایلاتا هلفاق یجنجوا

 | دیوموئو یتناراط ندنرلسنرپ نامروت « رلشعالبوط هدایلاتا ییونج هدلاح یرلقدلوا بک

 ؛یدراشک ندنسیلاوحاک رو من آ هراشمنی هریک ندا ا تی مراد داد هر اط ینکی هلا

 قود ادامرو هلب | غوه یوق (اوودامرهو) یثدراق كنلارق هسنارف هلفاق یج درد

 ندالاتا ردو هل یزب دن رب هدلاح یرلقدلوا هدنیشهرادا كن رلت وق ردن الفو راش 0 كره ور

 . یدرلشلا بیقعت یو یک هاو و 9

 هس صا 708 درف یه ندسلصلها .یدلکد ودرارر یقیقح رلهلفاقوب

 روہشم و فورعم اعقاو سلص لها .یدردہا قلحلو هنن اس یدنک ءزاملوا علا

 كما تعاطا هدتف و رب جونم کو طقف ٤ یدرلشع الن وط هنفارطا هر وس هرس نک

 لاحرد هسردم هن رلشوخ رور هس یداه ندنسو .یدراشمەعیا دهعآ یتروبجح

 ینیدامالک | ًاسطق ندکلرکسع « رامهدا کو كناباپ الثم .یدرلرک هنتبعم كنا

 ( سدق ) هرخ الاب . یدقو هدیسیونعم ذوفن رپ چیه هنیرزوا بیلص لها یک
 یبلصلهانامز یفیدنولواباخت | نویبوبود اوورفودوغ هنکلبلاو هدوولیدیا طبض

 ۱ وو ر هدنقح تاذ و نامزوا < شو هساهذ یيدلبا هراداو قوس كاا

 نامرهقو عضاوتم ء ےاوورفودوغ یسهلح هوو كقلخ . یدشلر دوا راەناسفا

 ِ هدجلف رب روک هب هاسفاوت «اوورفود وغ .یدشلا روصت هرزوا قلوا هملاوش ر

 كفلروطارہمیا :یدرسک ردق هنلب یرای یکروت رب ءراربق یسافق كزوک وا رب هجوق
 < شمردلوا هللا ینلودور ندیا مایق هتنطلس بصغ « شمشاط تاذلاب یغاریاب

 هدلاح تققح ؛یدشلا زکر وا هکواكلبا هنیراروس امور یغارہاب روطارپعا

 ہے سس مچ تست ےہ mm جج "سش تم
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 ۱۳ بیلص لها یجب رب « قرش هدرصع یجنر نوا ۱

 ء یسهنادچاقرب یا ندرلیرسرس و نالوا طلسم هفرش هدنلاح تشحو السر ٣

 تم هرلر ها اھ .یدرلشملوا قفوم هغمراتر وق ی رلسق رار هلا ترار

 رلغاط كد انک نام هدنرلکوا (قسزا) سس یل اوت رلههاسفا که دنفس

 ثحص نکا لك

 . یدشع ولوا

 ےگ اک هس چاق

 نارود اهد راها سفا قاط

 هت اور ۰ یدشمالشاب هکعا 1:

 كبیلص لها تیمرارهب ہروک
 قح . یدبآ قو شم هحلشاب

 یسارجا كنب ره راع بلصلها ق
 .یدشلا ناسوا لوا ندای

 یی دل.اتحارس ه(سدق) رەہ

 هدب ( یساسلک هماق ) هدهرص

 ترضح هدنساور ٦ شمو وا

 ترضح . یدشمروک ییاسیع
 زرع « رەب » : ەرە اسیع

 . همش رطب م تیک! قلاق «مدالوا

 1 ربتالک آ یهفظو کش

 هکتکلجم . كحهر و بوتکق

 یتلافس ثەسدقم لاح توا

 ندنلآ اکر کم یسدق .تالک ا

 كرلناتتسرخ نو جیا یرلالآ
 (ندنسولب ات كلیدوقود) یرفس بیلص یجب رب . یدشعد <اربتک ه الغ یبلق 8

 ندنش رطب سدو هرهب نامزوا "

Ge 7ظءو هقاخ نوحمایسارجا هسلص هب رام ارابتعا ندخحراتوا ؛شەریتک هابا بول[  

 ردیک هن راشوخ ہدایز ك ك ران اتسرخ بصعتم « هاسفا و . یدشمالشا هكملا تحصن و

 ندهوق قرالوایربا قیوشت كنب وزیمرب بو ال وا هل قیوشت اب ك هبیناص برا ندیدس و

 ۰ یدراردیا اعدا ینکیدلک هلو

 قع ا تم بیلص لها نالیریدشالرارق ہدنسیناحور سلح (نومرلق)

٩۰ ۰۰ 
 و هداس ۱۰ ۰۰ ۰ ۰ هرفسوت هرو هتساور . یدشملسات ال مضاح هد هنس

Ê 

 رر چیه كجەدیا نییمت یرادقم كيلص لها طقف . یدروسدیا كارتشا هلاوش



 یوم خیرات ۱۲

 . ندلآ نوچ ا قیوشت «هسلص تابراح یتلخ «راشمشالوط یقاینا آو هسنارف نوتوب

 ٍ . یدرلشعا فرص یربغ نلک
 ۲ ندنرلیهار نەما یروهشمالا ہدنجما راظعاو ندا قیوشت یقلخ هلتروصو

 قالراب «یدوحو فصضو هعد .یدشعا ترایز ی.دق هل و « ره «یدبآ رەب

 هب هدماسص تابراحم قلخ هلبسهسلا یلهتلوقوق یفیدالغاب هلسا هنلب « یرازوک

 .یدشلنا لافغا یرلولبوک هدایز لا «بهارو ندیا قیوشت
 «ناشیر و قالبح «یرسرس یروس ر هدنلاش كیهسنارف هلروص وہ هتشيا

 «راشلوبوق هلوب هلبراقجوجو یرلقلوچ «هدلاح ر لمکمریغ یرلهریخذو یراحالس
  هسدق هدنتلآ یسرادا كنهلاوش ا هدنمسا راوواز نان هن وغ ہللا تسمرا ران

 |«( هینیمنطسق ) هدسب «راشمک نداینالآ الوا رلنوب .یدراشمیا تکرح ورغوط
 تا پت یر (ناد) هدانالآ . یدراشلا تقفل قو هوط نوا كمتک
 یر هنکوایمسقرندرانو .یدراشناسقعت يلو ف هدراهتح رکید نانالبوط

 . هنیرایدنک « راشعاق ییراناوبح سدقم كنیربطاسا نمرج یکسا « زاق رب ہلبا
 لوا نیما تکاب ندنرارہش (نار) اهد . یدرلشل | اح ا رھر یرلناومح وہ

 یدوهم < راشمریک ندحلق هرزوا قلوا ینمشد كناسع ترضح یریدوم

 یدنک « یسوبقسب اینولوق . یدراشلا امغی كرها ناشیرو بارخ یراذا

 رارک امغی نوجما ینیدالقاص هنناق یجب رہ كنیوا یرلیدوم نانولوب هدنسهرادا
 .یدرلشمالزاغو ہدنجما رانا «رادایرف یرلیدو م تحد ءراشم ربف یراوباق هلرلهطااب

 .یدرلشلوا لخاد هنیرلحما ناتسراغابو ناتس راحام هدیمسو رب ندرهتح و

 ندنفرط راراغلب و راراحام نشود هشالت ندنراتکرح یثحوو فوخ هدارو طقف

 - رک هشبا لکا امغی یربش الوا هدرانلس هلک هب( هننطنطسق ) .یدراشلدیا فلت

 هلا هراب هرامور «راشمراقح یرانوشروق ندنراماط اسلک رانو .یدراشمشب

 یشداق هرلکروت یرایدنک كرەمەتسيا ہلس كم هلک یراەبلاوش یتح .یدراشعاص

 کیا هدنراوج (قینزا) تیاہن .یدراشمالشاب کا راجا یترمرارەیپ هکمروتوک
 هرصاسحم هدنرلهاکو درا« یمسقرب كنهتح و . یدراشمروف اکو درا هدنلاح هح

 . یدراشلدیا فات ًامسق ءراشلوا ملست ًامسق ء راشلوأ ندقلجا ًامسق كرەیدبا

 ندبرغ . یدراشلدبا ناشیریو بولغم كرەنتلب هکمنا ضرعت ہرلکروت هدیمسق رب



 ۱۱ تیلص لها یجر ۰ قرش هد رصع یجب ر نوا

 یهتنومودرامهدا یسومشسپ(یوو)هدانئاوب .یدشلوا فرح ۂزاوا هناکیكسلصلها _

 رفس كج هیدیا ارحا ورغوط هسدقم ضراو «شک وچ زہد كرهلک هنکوا كنایپ اػ٣
 هدراهلاوش قوجا زر اذک , یدشلا ماعرتشا یا سیدقت یتسیدنک نوا

 ء ہداہحم ا ارک وص277 +یدراشم ا وززا كلدبا:سیدقت 1

 ہرزوا قلوا یسهرطاخ كنبرازوس كياسع ترضح

 هنیرازوموا قداپای بیلصر ندزب (یضرق مومعلایلع) |
 هسدقم ضرا ًارامتعا ندحمرات وا بیلص وی .یدراشمکید 1

 ران . یدشلوا یتمالع كرل رايز نوتوہ كج دیک .

 نر روش اک
 (بیلص لها) هنیرایدنک یالوط ندیبس وب ءراشمکید ٢
 . یدرلشع د ۱

 مظنم هدمانماظن رب لاحرد ارکوص اهد اپا ۱

 رذن رب اقلطم درف یه نالوا قحاقاط بلص :یدشلا "

 ء كجمدبا دهعن یا هراسحم هلرامالسا . یدقجایپ "

 هداسلک .یدکجهک ود هنتکلم هقاعولوب ہدعوسی رازع "

 ےک دم + یدکحهدبا وفع ین راهانک نونو لباقم کو

 فرشو ناش ايو هراب ہک ےک یھ » : هروک ہیەماسنماظن 1

 را یوشو دهر فرص هدیوالوا هل رکف قعازاق

 یالوط ندقلسو وب ء هسرولوا كحهدک ه(سدق) "

 لها ندبس و «.یدکحهلبدیا وفع یرلهانک نوتو
 باستک ۱ یتسهام راز رر ءقاحور صخشررب بلص

 یرابذنک یرابلقجالا هدنسانآ نزاو یت یژواشخا

 . یدکجهلیدیا زوروفآ هسرروس لآ مک هنیرالام « قجهیمانولوب ہدتابیقعت ہدنقح |

 بلص لها ندە وشود چھ 6 باب ہلا یرلەلاوش هسلارف و ز و ۳ لا ۰

 دجو « رارف وب . یدرلشمریو رارق هنسارجا یرله راح 1
 هدكنسهفاک «یرامتا تک رح هدسوتسغا ۱۵ كراهملاوش «شلریو هدنجما قارفتساو

 رابهار هللا راشیشک نامز وا . یدشعولوا بیوصت یراهمشلر هد(هبنطنطس) "



 یوم حجرات ۲۰

 ۱ كراشعا و تمرح هاسسلک « كناوم و دهذ هدایوروا رابہار یوزنم ندیا رارما

 ۱) لیکتت هدراهلاوش ء یمەیبرح لاجر نابتسرخ اذک .یدراشلوا ببس هنیروهظ
 ہدکلرب یک یرلکدتیا لوبق برح لوصا رب قدنکی رانوب . یدشلدیا قیس و
 ہیراح هلر ر بہ راەیلاوش ردق هحنلک هنامزوا .یدرلشمالشاب هوهنسا رخ 8

 ۱ ی ار یشراق تراثسشد قلناتسرخ هتسهفاک كرتا هسیا اب ؛ یدراردیا

 تاب هللا راهملاوش وہ هده نر وه كنيرل راع بلص لها . یدشلا هصوت

 .یدشمریو تبسس یرلعا لاما دمح و

 هنساپ كنراهللاوش ناشسرخ راو وغەرغ یجب دب باب «هدنسهنس ٦۰۷ اهد

 ٹی ندکمتک « هدیا هدا هرام هلیرانمشد قح ردق هعوس را » هارهک

 روبح «هعفادم یتسف_یشراق هتنروطاریعا انامل ا اساسا ینیدنک طقف . یدشلا

 نهروا یجنکیا اہاپ هرخ لب . یدشمهمهدیا ثیشت هثیش رپ چسه نوجما یفیدلوا
 هسا رفهدرودوا .یدشمتلکیدی_زوسهدایزندنسه كرلاباب ناک لوا ندنسدنک هسلا

 .یدطوبع هجرد كوص هتاذو نالوا بوسنم هنسهلاع رسنارفرب لصا «یناکداز

 .یدریلیبهربتک هلعف ندءوق نهروایجنکیا قجحنا یتالپ هلراووغهرغیجندی هبلعءانب
 یاحور سلحم رب كرهلک ہیەےسنارف نهروا ہدنراہب كوص یسەنس ۵

 هدقمالآ ینسهجوز « كما حالصا ینساسلک هسنارف هدسلم « شمریدتا دقع
 هد(نومراق) یناحور سلجم .یدشبا وزرا كللا موکح ییلیف لارق ندیا رارصا
 : قیذقلا داقعفا

 مشرو بهار ہدایز ندع۰۰ ء سوقسپ ۲۷۵۰ « سوبقسپ شاب ۱ ہدسلج

 قلخ و نوتو . یدشع ولو رضاح هبلاوش هجرلکم هرزوا قمالوا لخاد یلاها

 نیربشت۱۸ « یناحور ساحم .یدشملکید رارداح هراربق نوجا ینیداماشدغص هرهش

 هداروا ء شمالیوط ہربق ی ئی اسہا نوتو اباب زما ردا لاکا یتسهفطو هدلوا

 هب اسیع ترضح هدقطنر با دارا دعا ثحم ندیرا نم كناسع ترضح

 هصو ینرلالرا-ع هحالس یشراق هرامالسا « (هرجاه دالوا) نوا تمدخ

 یهدنلأم « ردنلمنلکو یتیلص كردبا ادف ینسفن سک یه » : كجا یتح « شما

 هقارفتسا ودجو ندنرازوس وب كلاب نورضاح نوتوب . یدشلبا رارکت ینسهلج
 ء هزاوآ و هتشیا.یدرلشهالشابهنمشب رعغاب هسد «!روىتسيا هللا !روبتسیاهللاد :كرەلک



 ۹ بہاص لها یجترب «قرش هدرهع یر نوا

 واق نوتلآ هدسدق



 (ندنسولبات كی روقود)

 یملح يهاربا «یرکسع ةناخیاتک یوم را «ویفر دجا





 یوم مرات ۸

 هلفاقنامز یرلکدتیا وزرا یوفع كنراہانک ءراراکەوت .یدیا هراجرب رثؤم كا

 :هنیرللحاس هیروس ءرارنیب ہراہک ندنلایل رب کناه یه كنابلاتبا ءراربنالپوط هلفاق
 1 كعوسي ترضح «راردک هترایزی(سدق) كردیا لیکشت رلناوراک نوزوا «راراقح

 (هعیرمشلارهن ءنادروب) ایک ۱ .یدرارونولو هدعرضت قایا نللای هدنک وا یسهبرت

 | كنابوروا هترایز و . یدراربراپوق یرللاد هنفد ند (اخرا ءوخمرەی) «رارناقس هد

 یسوقسی(سنایام) هد۱۰۹6 .یدرولوا رانلک ندجهورونیتح ءندنتکلمم یه ناه

 ۱ راباتک قافوا ہرزوا قلوا امهر هدرل:رایز یتح ی کم زدن کا یشک ۰۰ مام

 كنهکرابم یاشا و ید ضراهلا یرلمسا كرالحم سدقم نونو « راشمزای

 ۱ ۱ ید راعلا جرد ی.رارب

 یتسهکر ح بابسا هجیلشاب كنبرارفس بیلصلها یرایز عوسیرانم هد(سدق)
 | فارو طقف «راربلک هترایز یترام كناسع ترضح رانابتسرخ .یدشلا لیکشت
 ادم هسمک هنیراتعاطو تدابع اعقاو .یدرارولوا ماتم ندکمروک هدنلآ رامالسا
 مدیا نون ییاسع حور یطیض ندنلآ رامالسا ك(سدق) رانا طقف .یدزمنا هلخ
 هنفیدلوا زیاح یتهام رب ہناراکەزجعم كنهسدقم یاشا . یدرارولوا لئاق هنکج

 دودعم ندن روم ككاو مهم لا كیهسدقم یاشا «هدرودر هل و یییدلوا دوحوم داقتعا

 قح طقف ءیسطكب نوجا یرارواکنج نابتسرخ كتا طض یاسع هر نالوا

 ؛ہدنکلام نوکسرب كف رش ندسس و . یدتک رح ر عورشمربغ هنمان تاسناو

 كتراە رام بیلص لها نالواببس هنسلوکود راناق ہدنرانطو هدوسآ كرامالسا
 قلناتسرخ هدنرخاوا رصع یر نوا < هدب سکعلاب « لکد هدقرش یاسا

 و هیفاممم . ردیا باجما كما یرح ہدەیرکف تلاح نالوا امرفمکح ہدنلاع

 سویسکلا یروطارپعاسنازب ءشلوا یربثأت هدكنيرانامتسرخ قرش هدصوصخ
 ۲م ۱۰١۹ ۂ) یدشلا بلط تنواعمو دادما ندهروا ینکیا باب سوت هنموو

 ولئاسرخ هد 2 ر نوا ۱

 وو ۱۳ ام ام بین لق یھ

 ندنذوف كروطاربعا قترا « اب « شعرا ہداعلاقوف یرابتعا و ردق كناسلک

 . یدشغاط هرزوا قلوا یساحور سر هرانانسرخ نونو قرالوا صالخ

 یا هزعا هدلوج « شلدیا حالصا هروک هنیرتسانم (یتولق ) یسهفاک كرارتسانم



 ۷ بیلص لها یجن رب « قرش هدرصع یج رپ نوا

 (سیس)الواراسنرب بوسنم ہں ادناخ وب .یدشعا افشا یادناخ نه ور هنر وص ۱

 هاروا لردیا طبخ ینسیلاوح (سوسرط ) هدسب .« ناعما دانا عت یر

 .یدرلشمشل رب
 ۔ررو تیما ہدەیەیکلم تا سقت ارکوصندک دلبایضارا عیسوت هلتروصو راینمزا ٦

 هدهدزواقلوا ینودام كن و .یدربلیر و یمان (روواقاط) هسنرب هدرامنمرا .یدرا

 هدهعلق هدکار هل ادارفا یزانضار كرلنو !یدرونولون راس ر یرکسع هداضقه

 لامعتسا هحسنمرا قنص نابهر .یدراردیا هرادا هدنروصرب یرا یلخ «رارروطوا
 .یدیایلسمكران ال وا یرادف رطیهوج تدح وینعی (تیزبف ون وم)یرلبهذم . یدردیا

 «هدغاط ءیرآ نوتبسہ ندەینیطنطسقو ندامور یراسوغیغوتاقوراسوبقسپ «رابهار
 ندکدلیا تیدوج وم ناسشک ۱ هلروضو نارا :یدرازز وطوا «دنلخااد هعلقر

 هلی اقوداپاق یتح « شما هظفاح یناالقتسا یشراق هرابلسنازیو هراکروت ارکوص
 هدنرهراخم ساص لها هانصوصخ .یدشلوا قفوم هطض هدیمسفر اک لا
 ندکميا قافتا هلرانیتال اعاد هدیشراق هرامالسا یک یکیدلیا افیا هفیظو رب مهم

 -.یدشمالاق لاخ ا
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 ترضح:(یماسلک هماه) نایند (رقل و هس-نس) هدسدق
 اسلک و . یدیا هدکلا اوثحا یترازع كئاسع یسابل ماف «سرق

 ترضحهسنایرلحاف برص ءشلر دتا اشنا هدسدق ندنف رطرازادمکح ناتسرخ

 تدم رصع شب مام ء سدق : یدراسشلاا هظفاحم ینەبرت "ةمرح هتیولع كناسع
 - وص یدایم یعوسب دق رانابتسرخ هداننا و « شلاق هدنسهرادا كرامالسا

 هحمدبا تیارس ہدایز اھد قلرادنہد هدرصع یجر نوا . ید راش ا ترایز هدیر ٰ

 رشب نادجو كرلىهار . یدشمالشاب کلک هعوقو هددروص رب قص اهد راترایز

 .اسلک هدرودوا .یدشمریدنرآ اهد تاقرب یرلترایزو هسیایمللآ ربئأت یهدنرزوا

 هترافک ییالوط ندلتق ایو ندتیانج رب یناه یه نابتسرخ رب « هجنیجوم یفداع
 امور الثم«هنیرب ندهکرابم لاح یهدررب قازوا نوچجماہب وت نامز ینیدلواروبحم
 داتفرک همحازم یسف «دصقم ندنوب .یدریلیردنوک هسدق «هلهتسوسموقود قاژ نس

 ترضح هدیعرتح كلا هدنجما رالع سدقم ون . یدنرابع ندکعبا رافغتسا كردیا

 نوجما قلریص ندرلهانک نونو كتا ترایز یرازم وہ .یدیا یرازم كناسیع



 یوم خیرات 5٦

 رکی ک یفیدلوا مک اح هنیراوج ناربا و هریزلا «روروطوا ہدنسیلاوح تارف

 نوا « و . یدزالاق یلاخ ندکما مکح یارجا ههروس کا را

 .یدبا (كب 1( ندا تماقا هد( لص وم) اراتعا ندرخاوا رصع یحرب

 ندنرلهفسلخ ه یهاق دوخاب و دادغب اي ءراربماو رلکب و نالوا امرفمکح هدق رش

 یِراتیمبا ہللدوص وہ ءرازروتوقوا هدهطخ یرامان ء راروتولو عبا هتیرب
 8 ا ظفاوت كنسهقیلخ دادنب هدنراتنان هلرصع یجمرب نوا :یدراردیا نالعا

 كنسەفیلخ رصم . یدشلوا یراج ہدنسپلاوح هبروسو ییرغ یایسا نوتوب
 . یدشلدیا دیدحم هنلخاد اه رفا ی امشو نیطسلف ء رصم قحآ هساا یذوه

 لالقتسا نالعا هدتصرف كليا « رثردیا هراح اتاذ هل رکیدکی زاربما میان هب هفیلخ

 کک تارف زئا را روهظ هکیلهم رب یسوع طقف .یدزارماس لما ها کلا

 هنفارطا یرلکب نوتو كردیا لیکشت زکر رب دحتم یرلناطلس كروت یهدنسل
 ہرامحاہت یجراخ كردیا عمج یرارکسع لیمکت كنهبروسو یلوطانآ «رارالپوط
 ۱ .یدرارلیا لنکشت هلتک رب دوجو كب یشراق

 .روطارپعا سنازیب یراتموکح نابتسرخ هدقرش ا ره
 ۔ وکح کم بونج كٰاپوروا هلا ی E و 0
 ہلا وطانآ «هدنساندوا یرلایاف نی ای كنیراغاط سوروط هسیا ہدایسآ .یدراتم

 اک هقشاب قام کش ینمرا ءہدنفارطا کرک تا لکشت كلەیروس

 وہ .یدراشلکندناتسنمرا ویو هدهساتفاف «یلاهاناروطوا هدتموکحو .یدقوب
 : هنیواضرمت كراباسنازب هدمه « كرابقوجلس مه هدرصع یج رب نوا هسیا یلاوح
 هنس ۱۰۷۸ .یدشلوا رو هغعالهحراب یشراق هئوف ییا وب تیاهن «شمافوا

 (دنایغاب)ناقارب ناشر كوو تدم رصع ییا هدنحشرات ناتسنمرا ءورضوط هنیرل

 رایلسناژیهدازوا ااا هنسضارا سنازب «هاکوداپق «یلارقدلوص كننادناخ
 راندا ترجاھم ندناتسنمرا لو و ارکوص ندتکالفو .یدشعولوا لتق ندنفرط
 .رالوحوک نایدیا هرادا ہلیراسنرب یدنک «راشلاق مورحم ندهعفادم ۂوق ولردره
 ارکوض ندکدلک هتشلاوح (سوروط) زاما .یدراشلوا؛روبحم هکلک هناتسنم
 ء نبود ندنراحمما . یدراشعا تمدخ هنراکفا ریونت « هنحالصا كنراتلم

 < شالا نالعا ینکلسنرپ كردیا اعدا یتسوسنم هتنادناخ (دیناغاپ) كنسیدنک



 ندب راریما كرون هروک هتاور . یدردبا

 و رز اڑ رض ودنط عایق ےک وا ؛ی

 لارق . یدشعا تمجارم هلارت نوا كغا بط
 كسشعا هما وش :J لمصا نس هک مدت شیا» : هریمآ

 رب ککچهلسالوا هیلاوش هدیولوا لصن كنس طقف
 : رما هش رزوا كن و شع د « مدامایالک ۲ ول رد

 ۔اوشرب هروک ےاداع كم ەلئاعو كف رع ی 6 مدنفا ھ

 نان ولوا ردق ہدایز كا ہدەیلاوش رب هدزب . مەیلا

 . یدشعد « .ردتلوا ولوو نران ۰ یش

 نور بک بونم بش یم کس ھدف رک

 ییدلر و تنا هتلاصا قلا نیب .یدرونولوا باخ ا

 مالسا زکلاب نوا كملس الوا لخاد ه ودرا « هلتهح

 كنب راکب كروت ندبیس وب .یدردیا تیانک قمنولوب
 ندایساةفاق 6 هع ود ؛ی هر ر هدروک :بہغع ہدنتعم

 و دا رفا ندقرع فلتخم یک یراریسا ست رج هل ۲

 رو ینیسهیلصا ةهوق تودرا طقف . یدروول "

 . یدردا لیکشت یرایراوس "

 یرلکلکب مالسا وب ندیاسسات هدقرش

 « هتسئاسدو لیح كراکپ « هنشور كرلبرح

 ۳ هن رلمم سقت یضارا 6 هس رله راح تئارو

 . راحودهلوحرب یداعتم ًارظن هنیراضارقنانادناخ
 رلکبقوح ر هدنراغاطه ر وسهصاخ اب. یدرلرولوا

 3 بیلص لها یجب رب « قرش ہدرصع یجر نوا

 ءرارر دن ولوب رلسپاس ہدنرلنای ءراردیا برام هدنرزوا تآ رارکسع هدهدقرش یکیغیدلوا هدب ا

 تیاعر هن راه سم تیثبح ءہنرلئوبوا جیلق « هرلمی

 ءقارزم رب یلہاص شماق 7 جیلیق 7 نکسک یک هروطسوا « یلولما هجا « رار هرات ۱ ۱

 ایف ندرفغمر هل وط هل | ناقلاق هنت ر فہفخ یراەسعئادت ةحلسا . یدراربن اللوق یاب ۸

 ۔اوش برن هلبا یراهیلاوش روسجوب كترش .یدنو

 داضت رب كوو یرلهرزو یرلحالس رغآ كنبرلهيل '

 یلشیورو میرس دارفا . یدرارلبا ت

 رواکنح هد رصع یجنجوا نوا

 (ردهدموهزوم شیتیرب)

 «رادیاپاو طقف .یدزعا زواحت یتکلکویو كنیراوج هعلقر یراضارا هکیدراو

 .یدراو راکب كوب وبناریدنولوب هدنتل | یتسپات یتسه ء٤ اح هنساه«هدنق وف ك راكب قافوا

 ندا یک کیپ هرادا هنمار یسهفبلخ همطاف «یراربما ماشو بلح هدهب ر وس :هدرلنا

 « هک یدراو یمارب یاد نام یوق هدایز ا هدنحما كرلنو . یدااسور یرکسع



 یوم رات ٤

 ك لورغوط نامزوا .یدشمر و یتاونع (ننمّولارما (بكشكغو فرش ناطلس)

 یکلمەللا یتقف یتقفومو تاحوتف ¢ شمروس یافت هدنرزوصر یقیفح هدنتفالخ دادغر

 هتناروطاربعا ( سنازب ) نالسرا بلآ ندنفالخا یتح . یدششیلاچ کلوب
 ۱ 1 یدشلا طض د فاتسدمرا كرديا ضرعت

 6 راشم هم هديا قاها ولرد 3 یرلثراو e) ۱۰۷۲) هدننافو كنالسرا

 .یدراشمرو تبسسهنسالریا هراقلناطلس فلتخم «هراهحراپ فلتخ كن راتموکح
 طضالماک یرارب نالاق هدنلوطانآ كرادلسنازب «ناملس یتاطلس (هشوق) ندرلنو
 یی هدیلوطاا نامز وا .یدشمشلر بودبا حتف هدیررهش (قینزا) یک ییدلیا

 (یناروطاربع امور) یناروطارپعا سنازیب ردقەخمراتوا ءشمتبا سسأت قلناطلسرب

 . یدشلرو یا ( یتلناطلس مور ) هغلناطلس و نوا یيدليا هظفام ینمان

 هعس هحنحوم هممالسسا نئاوق « راشلاق هدنلخاد قلروطاریعا و رلناتسرخ

 .یدراشمەم دیا هظفاح هد رلاسلکرارب هلکن و «رلشلوا روبحمهکمر و جارخ هل.تفص

 یرلکدلیا زارجا یراتقفومو یشراق هنغلروطاربعا سنازیب هدب «راکروت

 ریپ اوح و ۰ یدرلشعا طض ی راه رط روس هدیساسور كروت ایڈ «هدهرص

 هد(هک اطن | )هسیاراملسن ازبب «رونولو هدنسهرادا كر هفماخ رصم یر ندرصع

 (بلح) «(ماش) «(هک اطت) هحنلوا لئان هناحوتفوب رلکروت .یدرارویدبا تماقا

 . یدراشالشاب هغلوا امرف مکح یرلکب قوحلس به هد(ماشسلبارط)و
 ۔ۂکا «كنیلاها .یدا یرکسع یسەفاک نام ك راتموکح و یرلکدتا لیکشت كرلکرو

 راکتعنص « عارز ندیا بکر ندرلنایتسرخ بوسنم هبهذمو سنج فلتخم هرابتعا یہ
 تموأقمالب رلن و ۰ یدرغآا كارت_ھٰ هل روصرت هقشاب ندکمر و کر و هتموکع «یمسف رجا و

 نوسلوا هسرولوا مک یرارادمکح لرررک هنتلآ یبا هرادمکح 2 وا ندرادمکح 2

 كا ندرابالقا 008+8 هدنما تنوکسو نت سکه .یدرامر و تیما چیه کو

 ۔ رولوا رأتم یرارکسعو یراراکتمدخ « یاکرا ء یرلتعم <« یر هلن اع كس رلکب دارو هداز

 نبء E ہدرلتلود و ناموط هدنتلآ یرلمکحم ہا وزاب ر نیتم قرش . یدرا

 هر هلوق یا رطا ¢ لا و ( ربما ( اکا . یدردہا ها ینسەفیظو رادرنب هدیامژ

 3 اد هدنهاکتماقا او ہدراوح 7 رروطوا هد رهش و مکعتسم طاع هلراروس نلاق دنسم

 عارز ء راردیا کج فنص زاتع اماد ا یدرر دنولوب رضاح هب رکسع همطق

 رب اب لباقم ہرلتمدخ یرلکدروک « ررلیا تشیعم نيمآت هلرایکر و نابربو ندنفرط رارجاتو
 یهدییغ « راهاکلام یرلقدل ۲ كرلرکسع طقف . یدرارولوا لئان ههاکلام رب دوخایو هشاعم
 . یدراروولو هدنتیسبا كسير ناقاب هنرلبدنک اغاد رارکسع . یداکد یرا « یک رلتماعز



 تیلص لها یر « قرش هدرصع یجنرب نوا

CANN ¥) 

oS یناروطارپعا سنازیب ہدقرش «تدمرب نیقای ہرصع 1 ۱ 
 یدراشلوا امرف مکح یراستاود مالسا نلیدیا سیسات ندنفرط رابرع هليا .

 روہماشای ہدتروص رب قفتمو دحتم راتموکحوب نایدبا سیسات ندنفرط رامالسا -
 هفیلخ ییا ہرزوا قلواینس ہددادغب یرکید «یعش هدهیهاق یرب «هدق رش .یدرل
 تیحالص ؛ یدنرابع ندنراناونع زکلای یراتہک اح وذوفن كراەفیلخ وہ .یدراو

 ..یدرونولونا 3 الا اس غو كم راد تا هلماک و
 دادغب كرەلک ندناتسکروت ءرانالوا امرفمکح ہدایز كا ہدقرش هدرصع وہ

 الوا قوحلس ندنساسّور كروت .یدرلکروت نالوا لخاد هنیراتمدخ كن رهفللخ

 نیتمهلمات (رلبف وحلس) هارهردشل رب یرلکروت نوتو هدارو «شمشل ر ه(اراحم)

 لو َعوط ندنرافلخ كقوحلس . یدشلا یسسأت یادناخ كروت رب دوجو كو

 ینسهینبد فئاظو كيلورضوط .یدشما زیمت ہلیسەنادرم لاعفا «یساوقتودهز كب
 .یدزالاق یلاخالصا ندکللاەبامح یتوتفومولع ؛ندنسبسأت راعماح «ردیا اشا ہلبقح
 كننزلرادرسنارب | «هلتهج ینیدلوا علطم هنفاصواوت كکب لورغوطء«یمهفلخدادغب

 هنسیدنک كردیا توعد هنیدادما یب لورغوط « شمهتسیا قلوتروق ندنذوف
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 یملح میہاربا -- یرکسع و مالسا ةناخاتک
 2٦ « یسەداج یپ اع باب ۰ 1

۸ ۴ ۴ ۱ 



 ` ردظوفع هجرکسع ڈةناخماتک یتح سه

 ردشعل وا عبط هدنس هعبطم نایسوطام و هدنشوقوب رایج اجنف هدلوسناتسا
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